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INLEIDING

In mijn militaire diensttijd werd ik geplaatst op het medisch bureau van de
Uitkeringsraad voor vervolgingsslachtoffers 1940/1945, dat ressorteerde
onder het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Via
dossieronderzoek en medische keuringen raakte ik onder de indruk van de
ervaringen van oorlogsgetroffenen (zie ook de Jong, 1982). Ik werd
geconfronteerd met hun problematiek, ook vele jaren na de oorlog en, zij
het incidenteel, met de problemen van hun na de oorlog geboren kinderen.
Voor de problematiek van de laatstgenoemde groep ging ik me met name
interesseren, omdat het verband tussen de klachten van deze groep kinderen
en de vervolging van hun ouders omstreden was en er nog weinig bekend
was over de precieze aard van de problemen. In het volgende zal ik
proberen meer structuur te brengen in het rijke scala van meningen omtrent
deze zaak met aan de ene kant mensen die bij wijze van spreken iedere
klacht van een kind van een oorlogsgetroffene in verband brengen met de
oorlogservaringen van deze ouder, en aan de andere kant mensen die enig
verband tussen deze klachten en de oorlogservaringen van hun ouders
ontkennen.
Ik zal een vergelijkende studie uitvoeren, waarbij 15 kinderen van
oorlogsgetroffenen vergeleken worden met 15 kinderen van niet oorlogsgetroffenen. Getracht zal worden de bevindingen van deze vergelijkende
studie te relateren aan de bijzondere situatie van kinderen van oorlogsgetroffenen afzonderlijk.
Oorlogsgetroffenen worden in deze studie op dezelfde wijze gedefinieerd als in de wetgeving die hun uitkering op grond van invaliditeit
samenhangend met hun oorlogservaringen regelt, de Wet Buitengewoon
Pensioen 1940/1945 (WBP) en de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers
(WUV).
Onder oorlogsslachtoffers worden verstaan al diegenen die tijdens de
tweede wereldoorlog door daad of houding hebben deelgenomen aan het
verzet of als lid van de strijdkrachten daadwerkelijk hebben deelgenomen
aan de strijd tegen de bezetter. Bovendien diegenen die tijdens de Duitse of
Japanse bezetting vervolging ondergingen wegens hun ras, geloof of
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wereldbeschouwing (zoals joden, zigeuners of communisten) en zij die
vrijheidsberoving hebben ondergaan in permanent bewaakte kampen,
gevangenissen en dergelijke, dan wel zijn ondergedoken om aan vrijheidsberoving te ontkomen. Verder diegenen die zich onttrokken aan verplichte
tewerkstelling alleen indien zij vrijheidsberoving hebben ondergaan in
permanent bewaakte kampen, gevangenissen en dergelijke. Bovendien
diegenen uit het voormalig Nederlands Indie, die wegens hun "Europese
gezindheid" vervolgd zijn en die vrijheidsberoving hebben ondergaan in
permanent bewaakte kampen, gevangenissen etc. Hieronder zijn ook
begrepen de militaire vervolgingsslachtoffers die destijds behoorden tot het
beroeps-, dienstplichtig, reserve of vrijwillig personeel van het voormalig
Nederlands Indische Leger (KNIL)(Icodo, 1983).
Een na-oorlogse generatie oorlogsgetroffenen wordt gevormd door
kinderen die na de tweede wereldoorlog geboren werden uit ouders waarvan
tenminste een van beide getroffen werd door deze oorlog door toedoen van
de Duitsers of Japanners. Het is de laatste groep kinderen die het onderwerp is van mijn studie. Voor alle duidelijkheid vermeld ik nog dat deze
kinderen zelf niet door de oorlog getroffen werden, en dus niet de "oorlogskinderen" zijn zoals deze beschreven worden in de Nederlandstalige
literatuur. Dit zijn namelijk mensen die als kind door de oorlog getroffen
werden. In het navolgende bespreek ik achtereenvolgens de literatuur over
dit onderwerp (hoofdstuk 1), de methode van onderzoek (hoofdstuk 2), de
opzet van het onderzoek (hoofdstuk 3) en de resultaten van de vergelijkende
studie (hoofdstuk 4). Voorts worden de resultaten van het individueel
onderzoek besproken (hoofdstuk 5) en wordt het geheel afgesloten met een
nabeschouwing (hoofdstuk 6).

HOOFDSTUK 1

LITERATUUR

In dit hoofdstuk zal de literatuur besproken worden over de problemen van
de oorlogsgetroffenen, de houding van de oorlogsgetroffenen ten opzichte
van hun kinderen als gezien door de ogen van hun kinderen, het gedrag van
de kinderen als gezien door de ogen van hun getraumatiseerde ouders en de
problemen van de kinderen zelf. Ik zal besluiten met een nabeschouwing.
1.1 Problemen van de ouders
1.1.1 Hoe zien hun klachten eruit?
In de internationale psychologische en psychiatrische literatuur worden in en
vlak na de tweede wereldoorlog ervaringen van Joodse gevangenen beschreven van met name concentratiekampen en de psychologische en psychiatrische gevolgen daarvan (Bettelheim, 1943).
In 1954 wordt een internationaal congres in Kopenhagen gehouden
over de gevolgen van internering in concentratiekampen en wordt de
Symptomatologie gegroepeerd onder de naam "Concentratiekamp Syndroom" (Eitinger, 1961). Bastiaans (1957) introduceert dit begrip in
Nederland. Dit syndroom vindt internationale erkenning in de psychiatrische
wereld hetgeen tot uiting komt in de beschrijving van de zogenaamde
posttraumatische stressstoornis in de DSM-III (1980) en later in de DSMIII-R (1987). Een diagnostisch criterium voor deze stoornis in deze laatste
editie (DSM-III-R) is het gegeven dat iemand een gebeurtenis heeft doorgemaakt die buiten de normale menselijke ervaring ligt en die bij bijna
iedereen stresssymptomen teweeg zou brengen. Verder moet er sprake zijn
van herbeleving van de traumatische gebeurtenis op tenminste een van de
volgende manieren:
1.

via steeds terugkerende herinneringen,

2.

via nachtmerries,

3.

via de plotselinge gewaarwording waarin het trauma opnieuw
optreedt, bijvoorbeeld in flashback's, en
7

4.

via een toename van klachten in situaties die het trauma
symboliseren of hierop lijken.

Een ander diagnostisch criterium is dat er sprake moet zijn van een voortdurende vermijding van stimuli die met het trauma in verband gebracht
worden en die leidt tot verminderde betrokkenheid op de omgeving, tot
uiting komend via tenminste drie van de volgende klachten:
1.

vermijding van gedachten en gevoelens, die met het trauma
geassocieerd zijn,

2.

vermijding van activiteiten die herinnering aan het trauma
oproepen,

3.

geheugenverlies betreffende een belangrijk aspect van het
trauma,

4.

interesseverlies,

5.

gevoelens van vervreemding,

6.

verminderd aanspreekbaar gevoelsleven, en

7.

pessimistische kijk op de toekomst.

Verder moeten er tenminste twee van de volgende klachten aanwezig zijn
die wijzen op een verhoogde arousal van het centraal zenuwstelsel:
1.

slaapstoornissen,

2.

prikkelbaarheid,

3.

concentratiestoornissen,

4.

overmatige alertheid,

5.

schrikachtigheid, en

6.

een fysiologische reactie in situaties die het trauma symboliseren of er op lijken.

Als laatste criterium geldt dat de bovengenoemde klachten tenminste een
maand moeten bestaan.
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Deze posttraumatische stressstoornis vertoont twee varianten van beloop. In
de eerste plaats de acute vorm waarbij de genoemde Symptomatologie
binnen zes maanden na het trauma optreedt, en in de tweede plaats de
uitgestelde vorm waarbij de klachten later dan zes maanden na het trauma
ontstaan. Het is met name de verlate of uitgestelde vorm van de posttraumatische stressstoornis waaraan oorlogsgetroffenen lijden. Bij het ene individu
kan Symptomatologie die wijst op herbeleving van de traumatische gebeurtenissen op de voorgrond staan, en bij een ander Symptomatologie die wijst
op vermijding van stimuli die verband houden met het trauma. Ook kan bij
hetzelfde individu de balans tussen herbeleving en vermijding door de tijd
wisselen. Klassiek is de levensloop van de oorlogsgetroffene, die in zijn
produktieve jaren relatief zonder klachten functioneerde en niet aan zijn
"traumatische ervaringen herinnerd wilde worden, maar die in de dalende
levenslijn geconfronteerd wordt met onvrijwillige herbelevingen van
traumatische ervaringen gepaard gaande met een scala van nerveuze
klachten.
Des Pres (1976) onderscheidt twee manieren waarop de Joodse
gevangenen in concentratiekampen zich aanpassen aan de stress van alledag
in het kamp. Enerzijds op een individuele wijze door het zich identificeren
met de agressor of door het vluchten voor de werkelijkheid in dagdromen,
en anderzijds op een gemeenschappelijke wijze door deel te nemen aan
groepsactiviteiten en gezamenlijk een zogenaamde overlevingscultuur in
stand te houden.
Desondanks lijdt direct na de bevrijding circa 75% van de gevangenen van concentratiekampen aan lichamelijke ziekten zoals ernstige ondervoeding en infectieziekten (Eitinger 1963). Zij hebben ook vooral psychische klachten zoals chronische angsten, nachtmerries en depressieve
gevoelens waarbij zij gebukt gaan onder schuldgevoelens ontsproten aan het
idee te kort geschoten te zijn ten aanzien van hun kameraden die het kamp
niet overleefden (de z.g. "overlevingsschuld", Niederland 1961 en Musaph
1978).
Lifton (1968) beschrijft hen als voortdurend treurend, rouwend en gebukt
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gaand onder schuldgevoelens gebaseerd op het idee dat hun leven slechts
mogelijk is via de dood van anderen. Ze sluiten zich psychisch af van hun
omgeving. In het extreme geval hebben zij het gevoel psychisch dood te
zijn en als een levend lijk voort te leven. Hun houding ten aanzien van de
buitenwereld is sterk paranoïde gekleurd en hun hulpvraag is ambivalent
doordat zij het gevoel hebben dat zij door hun traumatische ervaringen
exclusief zijn, en bijgevolg niet geholpen kunnen worden door iemand die
het niet zelf meegemaakt heeft.
Rieck en Eitinger (1983) halen gecontroleerde studies van Paul
(1963), Shafir (1975), Loecken (1969) en Kohn Dor Shav (1975) aan,
waarin bij het psycho-diagnostisch testen onder een meerderheid van overlevenden van concentratiekampen

aanwijzingen voor

hersen-organische

stoornissen gevonden worden, die herleid kunnen worden tot de ontberingen
die zij in de kampen leden. Het is duidelijk dat de lichamelijke en psychische schade groot is.
Bekkering e.a. (1980) beschrijven dezelfde problemen bij slachtoffers van de Japanse kampen in Zuidoost-Azië met name in Thailand, Birma
en het voormalige Nederlands Indie. Opvallend is het late tijdstip dat
aandacht gevraagd wordt voor de problematiek van deze laatstgenoemde
groep slachtoffers van de tweede wereldoorlog in de wetenschappelijke
literatuur. Ook hedentendage vormen ze nog een vergeten groep. In mijn
studie echter zijn hun kinderen in gelijke mate vertegenwoordigd als de
kinderen van Joodse oorlogsslachtoffers en de kinderen van verzetsstrijders
(zie hoofdstuk 3).

1.1.2 Psychodynamische mechanismen
Engel (1962) zegt dat oorlogsgetroffenen na de oorlog vaak huwen uit angst
en eenzaamheid. Velen kiezen uit lotgenootschap een partner die hetzelfde
meegemaakt heeft, of kiezen een partner met als oogmerk het gebroken
gezin te herstellen. Soms zijn deze relaties weinig bevredigend. Als ouders
hebben oorlogsgetroffenen vaak schuldgevoelens over het feit dat zij niet
10

samen met hun kinderen kunnen lachen en hun gezinsleven inperken door
hun angsten, pessimisme en verminderde vitaliteit.
Fromm (1986) ziet oorlogsgetroffenen ondoordachte huwelijken
aangaan en kinderen krijgen om hun separatie-angst ten opzichte van niet
overlevenden te overwinnen. Vaak krijgen deze kinderen dan de naam van
het familielid dat het kamp niet overleefd heeft. De kampervaringen worden
gedissocieerd, en het doorbreken van herinneringen leidt tot gevoelens van
agressie en schaamte. Deze gevoelens worden onderdrukt evenals de
herinneringen aan de kampervaringen die deze gevoelens opgeroepen
hebben.
In dit verband noemt Grubrich-Simitis (1979) ego-pantsering als een
belangrijk afweermechanisme: enerzijds bestaat er een sterke, al dan niet
bewuste preoccupatie met de vervolging, anderzijds overheersen gevoelens
van depersonalisatie en van apathie. Het ligt dan ook voor de hand te
veronderstellen dat mensen met een dergelijk gevoelsleven nauwelijks of
niet in staat zijn een bevredigende relatie aan te gaan.
Volgens Kestenberg (1972) is er enerzijds sprake van ego-pantsering
met verdringing, ontkenning, isolatie en het ongedaan maken van het
gevoel, anderzijds zijn er sterk schuldbeladen vooral agressief getinte
doorbraken die de integratie van het "ik" bedreigen en gepaard kunnen gaan
met depersonalisatie en dissociatie. De sterk wisselende balans tussen
herbeleving en loochening van de kampervaringen maakt een normaal
rouwproces onmogelijk en staat een evenwichtige opvoeding van de kinderen in de weg. De door de vervolging geïnduceerde minderwaardigheidsgevoelens worden nog eens versterkt door de sociale uitzonderingspositie
waarin vervolgden na de oorlog verkeren. Vaak verwachten de oorlogsgetroffenen van hun kinderen, dat zij door speciale daden (bijv. excellente
schoolprestaties of een uitmuntende beroepscarrière) de psychische en
sociale degradatie van hun ouders teniet doen.
Keilson (1980) wijst dan ook op het belang van een goede opvang
van de oorlogsgetroffenen na de oorlog en toont aan dat Joodse weeskinderen sterker getraumatiseerd worden door een ongunstige pleeggezinssituatie
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na de oorlog bij een gunstig verlopen vervolging in de oorlog dan door een
ongunstig verlopen vervolging gevolgd door een gunstige gezinssituatie na
de oorlog. Ongunstige pleeggezinsituaties leiden tot verdere traumatisering
van de kinderen (sequentiële traumatisering).
Barocas (1973 en 1980) zegt dat de vervolgde ouders symbiotische
verlangens ten aanzien van hun kinderen hebben en te hoge verwachtingen
ten aanzien van hen koesteren; dit enerzijds als compensatie voor hun niet
aflatende vraag waarom juist zij overleefden, anderzijds vanwege het feit
dat de kinderen als substituut dienen voor hen die niet overleefden. Als
zodanig koesteren ze sadomasochistische fantasieën ten aanzien van hen:
enerzijds eisen zij voorbeeldig gedrag en hoge prestaties op intellectueel
gebied, anderzijds zijn zij overbezorgd, angstig en achterdochtig ten aanzien
van hun activiteiten. Op deze manier staan de ouders adequate separatie van
hun kinderen in de weg, kunnen zij hun oedipale conflicten niet aan en
blokkeren zij het proces van individualisering.
Kogan (1984) verwoordt dit als volgt: "De vervolgde ouder projecteert gevoelens van agressie en rouw op het kind (projectieve identificatie),
de ouder streeft via een symbiotische gehechtheid aan het kind naar herstel
van het beschadigde "zelf en herstel van het vaak geïdealiseerde object dat
verloren ging (het familielid dat niet overleefde) en waarvoor het kind als
vervanging dient.
Krell (1984) zet overigens vraagtekens bij het begrip overlevingsschuld. Hij herleidt het tot een constructie van behandelaars van overlevenden, die schuldgevoelens naar aanleiding van woede die hun patiënten
bij de herinnering aan de oorlogsgebeurtenissen ervaren, niet als zodanig
opvatten, maar als overlevingsschuld interpreteren. Deze interpretatie wordt
de therapeuten ingegeven, doordat zij de invloed van deze gebeurtenissen
op de beleving van hun patiënten onderschatten.
Daarnaast wijst Siegel (1980) op het strenge normen- en waardensysteem van met name orthodoxe Joden, die de holocaust beschouwen als de
straf van God. De schuldgevoelens van overlevenden kunnen ook hiermee
verklaard worden.
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1.1.3 Sociale gevolgen
Heller (1982) benadrukt dat getraumatiseerde Joodse ouders sterk vasthouden aan de Joodse traditie met hun cultuur van nonnen en waarden. Ze zijn
overbeschermend en sterk inperkend ten aanzien van de drang van hun
kinderen zich los te maken. In dit verband stelt Krell (1979) dat de kampervaringen van de ouders direct en indirect de opvoeding van de kinderen
beïnvloeden. Zo kan met name bij herdenkingsplechtigheden hun rouw niet
verborgen blijven en gaan de ouders in het algemeen los van de directe
confrontatie met hun oorlogservaringen gebukt onder een ambivalent
gevoelsleven, met alle gevolgen vandien. Joodse overlevenden in Israël
hervinden hun waardigheid in de strijd tegen Arabieren, en leunen daardoor
minder op hun kinderen. Dit in tegenstelling tot de Joodse overlevenden in
de diaspora. Hun kinderen leven zich uit in politieke activiteiten, hoewel de
ouders de losmaking van hun kinderen slechts tolereren als de kinderen zich
maar richten op de opbouw van de staat Israël en de verwezenlijking van de
Joodse waarden (het zionisme).
Volgens Begeman (1986) investeert de getraumatiseerde ouder in het
kind zijn hoop op een betere toekomst. Dit mechanisme is als zodanig
onbespreekbaar ("conspiracy of silence"), en dat leidt tot een loyaliteitsconflict tussen ouder en kind, wanneer het kind moet kiezen tussen een
eigen toekomst, en een toekomst ontleend aan de verwachtingen van zijn
ouders.
Trossman (1967) beschrijft de getraumatiseerde ouder als overbeschermend in de relatie met zijn kinderen. De ouder waarschuwt voortdurend voor gevaar en vertoont hierbij een paranoïde reactiewijze. Er zijn van
die momenten dat hij voortdurend over de oorlog praat, andere momenten
helemaal niet. Als zodanig is hij dan geen goed identificatie-object voor zijn
kinderen.
Kav Venaki (1985) vraagt 15 echtparen van overlevenden uit
concentratiekampen en 15 echtparen van vervolgden op grond van hun
deelname aan het verzet naar de frequentie, dat zij met hun kinderen over
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hun vervolging praatten en naar de motieven die zij hiervoor hadden. Het
blijkt dat de verzetsstrijders vaker met hun kinderen over de vervolging
praatten dan de overlevenden van concentratiekampen en dan ook minder
redenen aandragen om dit onderwerp van gesprek te vermijden. Ongetwijfeld speelt trots op hun actieve rol bij de verzetsstrijders tegenover schaamte ten aanzien van hun passieve rol bij de overlevenden van concentratiekampen hierin een rol.
De belangrijkste reden waarom beide groepen echtparen het onderwerp aansnijden, is om de herinnering aan de vervolging ook voor hun
kinderen levend te houden. Overigens worden deze gesprekken door beide
groepen ouders gevoerd, zonder dat er enige emotie getoond wordt.
Gevoelens van angst of woede worden niet geuit.
1.2 Houding van de ouders ten opzichte van hun kinderen als gezien
door de ogen van hun kinderen
Last en Klein (1984) onderzoeken middels de Children's Report of Parental
Behavior Inventory van Schaefer (CRPBI, Schaefer 1965) in een aselect
gekozen niet klinische groep van 76 Israëlische adolescenten de wijze,
waarop zij vinden dat zij opgevoed zijn door hun ouders. Dit wordt gerelateerd aan de ernst van de vervolging van hun ouders in de tweede wereldoorlog. De ernst van de vervolging van de vader blijkt negatief gecorreleerd
met de mate waarin zijn zoon zich door hem geaccepteerd voelt en waarin
zijn zoon het idee heeft dat de vader zich op een positieve wijze met hem
bezig houdt. Vreemd genoeg ervaart deze zoon ook zijn niet vervolgde
moeder als vijandig. De dochter ervaart haar getraumatiseerde vader als
aarzelend in de relatie met haar maar beoordeelt de kwaliteit van de relatie
met haar niet vervolgde moeder als voldoende. De ernst van de vervolging
van de moeder is niet gecorreleerd met een negatieve beoordeling van de
relatie met haar door haar dochter, maar haar zoon ervaart haar als hard en
bemoeizuchtig. De kwaliteit van de relatie met de niet getraumatiseerde
vader wordt door zijn zoon als voldoende ervaren, maar door zijn dochter
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als bemoeizuchtig en vijandig. Wanneer de bovengenoemde adolescenten
vergeleken worden met een gematchte controlegroep van Israëlische adolescenten, waarvan de ouders niet vervolgd werden, dan vallen de volgende
verschillen op: 1. de zonen van getraumatiseerde ouders ervaren hun vader
in de opvoeding als afstandelijker, maar beoordelen de opvoedingspraktijken van hun moeder niet als wezenlijk anders dan de zonen van niet
getraumatiseerde ouders; 2. de dochters van de getraumatiseerde ouders
daarentegen rapporteren in vergelijking met de dochters van niet vervolgden
een grotere positieve betrokkenheid van de kant van hun moeder maar een
grotere bemoeizucht en controle van de kant van hun vader in de opvoeding. Alvorens tot een kritische beschouwing van dit onderzoek over te
gaan wordt eerst nog de volgende studie besproken.
Sigal en Weinfeld (1987) trekken aselect een representatieve steekproef uit een populatie van kinderen van Joden in Canada die zij onderverdelen in 3 groepen. Ten eerste een groep van 242 kinderen van ouders die
vervolgd werden, en na de oorlog naar Canada emigreerden, ten tweede
een groep van 76 kinderen van Joodse ouders die voor de oorlog naar
Canada emigreerden, en ten derde een groep van 209 kinderen van Joden
die in Canada geboren werden. Deze 3 groepen kinderen vergelijken zij met
elkaar op hun beoordeling van de houding van hun ouders ten opzichte van
hen. Hierbij zij vermeld dat zij als volwassenen op hun kindertijd terugkijken. In vergelijking met de beide controlegroepen beoordelen de mannelijke kinderen van vervolgde ouders hun vader als strenger en minder
toegeeflijk en de vrouwelijke kinderen van vervolgde ouders hun moeder
als strenger en minder toegeeflijk. Dit betekent dat sekse-specifieke factoren
als verklaring voor deze verschillen zeker zo belangrijk zijn als het verschil
in oorlogservaringen van de ouders.
Als we de bovenstaande verschillen nauwkeurig bekijken komen ze slechts
gedeeltelijk voor rekening van de opvoedingsverschillen tussen getraumatiseerde en niet getraumatiseerde ouders, maar kunnen ze deels ook herleid
worden tot verschillen in beoordeling door het kind van enerzijds de ouder
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van hetzelfde geslacht en anderzijds de ouder van het andere geslacht, dat
wil zeggen dat de zoon zijn vader kritischer beoordeelt dan zijn moeder en
de dochter haar moeder kritischer dan haar vader.
1.3 Gedrag van de kinderen gepercipieerd door de ouders
Sigal (1973) verdeelt een groep Joodse kinderen (in een klinisch therapeutische setting, leeftijd 8-17 jaar) met een zelfde etnische en socio-economische achtergrond in een groep van 25 kinderen van ouders, die vervolgd
werden en een groep van 20 kinderen van ouders die niet vervolgd werden.
Bij vergelijking van deze 2 groepen blijken de vervolgde ouders ouder en
recenter geëmigreerd naar Canada. De vervolgde ouders vermelden op de
vragenlijst voor gedragsproblemen van Quay en Peterson (BPC, Behavior
Problem Checklist) en de vragenlijst voor het gedrag van het kind van Sigal
en Chagoya (CBI, Child Behavior Inventory) meer gedragsproblemen,
persoonlijkheidsproblemen, een lager niveau van geestelijke rijpheid en een
lager niveau van persoonlijk functioneren bij hun oudere kinderen (15-17
jaar). De twee groepen ouders rapporteren niet verschillend over hun
jongere kinderen (8-14 jaar).Het lijkt er dus op, dat de vervolgde ouders
vooral problemen met hun kinderen ervaren wanneer deze in de puberteit
en de adolescentiefase komen. Volgens Erikson (1971) is dit ook bij uitstek
de fase waarin de kinderen zich van hun ouders losmaken en waarin zij een
eigen identiteit opbouwen.

1.4 Beschrijving van de problematiek van de kinderen
1.4.1 Hoe zien hun problemen eruit?
Ik zal eerst een overzicht geven van de casuïstiek over dit onderwerp en
vervolgens de groepsstudies bespreken en wel met name die onderzoeken
die methodologisch aan minimumeisen voor verantwoord
voldoen.
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onderzoek

1.4.1.1 Casuïstiek
Langelaan (1988) noemt als problemen van kinderen van slachtoffers van de
Japanse kampen in het voormalige Nederlands Indie ondefinieerbare
angsten, het gevoel de ouders altijd te hebben moeten ontzien en verantwoordelijk voor hen te zijn en identiteitsproblemen.
Volgens Fromm (1987) hebben kinderen van vervolgde ouders
geleerd heftige affecten te vermijden om hun ouders te ontzien en hen te
steunen in hun poging herinneringen aan de vervolging te dissociëren. Vaak
echter zijn de kinderen er onbedoeld de oorzaak van, dat alsnog heftige
affecten bij hun ouders doorbreken, hetgeen het bovengenoemd mechanisme
alleen maar versterkt. Door een gebrek aan leiding en de bovengenoemde
tekortschietende voorbeeldfunctie in het omgaan met gevoelens leren de
kinderen niet hun eigen gevoelens adequaat te uiten, hetgeen hun separatie
en individuatie in de weg staat.
Broesse-Strauss(1976) maakt melding van 2 casussen waarbij
psychosomatische klachten van het kind in verband gebracht worden met de
vervolgingsproblematiek van de ouders. Als psycho-dynamische mechanismen noemt zij hierbij een beschadiging van de kinderlijke almachtsgevoelens, een identificatie met het slachtoffer, een geremde uiting van de
agressie en een gestoorde relatie met het eigen lichaam.
Kestenberg (1972) noemt in haar verslag van psycho-analytische
behandelingen van kinderen van vervolgde ouders als een belangrijk mechanisme de identificatie van het kind met een tijdens de oorlog overleden
familielid. Ondanks het alarmerende gedrag dat kinderen hierdoor vertonen,
is hun ego-sterkte redelijk goed.
Rosenthal (1980) beschrijft een casus van een 3e generatie vervolgingsslachtoffer dat zich identificeert met de vervolgde grootmoeder
(identificatie met het slachtoffer) terwijl de vader (2e generatie) huwde met
een Duitse (hetgeen hij als identificatie met de agressor beschouwt).
Siegel (1980) beschrijft psychotische reacties postpartum op basis
van symbiotische relaties met de vervolgde ouders en ernstige separatie-
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individuatie problematiek, Musaph (1978) noemt stoornissen in de agressieregulatie en het hechtingsgedrag in het kader van identiteitsproblematiek
en Phillips (1978) beschrijft een geval, waarbij overmatige loyaliteit ten
aanzien van de vervolgde ouders de eigen ontwikkeling in de weg staat.
Volgens Barocas (1973) gebruiken de vervolgde ouders hun kinderen
om hun bewuste of onbewuste fantasieën te bevredigen. De kinderen
worden opgezadeld met schuldgevoelens, wanneer ze niet in staat zijn de
hooggespannen verwachtingen, die hun ouders ten aanzien van hen koesteren, waar te maken. De ouders compenseren hiermee hun eigen schuldgevoelens over de vraag waarom zij juist overleefden en zij staan hiermee de
autonome ontwikkeling van hun kinderen in de weg. Verder kunnen de
ouders hun agressieve impulsen, waar ze zelf erg bang voor zijn en welke
ze niet durven te uiten, op subtiele wijze aan hun kinderen doorgeven en
hen zodoende stimuleren hun agressie uit te leven. Mogelijk zijn hiermee de
hang van Joodse kinderen naar paramilitaire activiteiten en de ongebreidelde
agressie tijdens de adolescentiefase te verklaren.
In 1980 verwoordt Barocas dit als volgt: De ouders koesteren
symbiotische wensen ten aanzien van hun kinderen en eisen van hen
voorbeeldig en aangepast gedrag. Dit kan in het tegendeel omslaan, als de
kinderen even los van hen zijn, bijvoorbeeld op vakantie. Separatie betekent
voor de kinderen echter verwerping van hun ouders, hetgeen schuldgevoelens oproept, en zij keren depressief naar hun ouders terug. Oedipale
conflicten kunnen ze nauwelijks aan en sadomasochistische fantasieën
hebben de overhand. De kinderen worden sterk aangezet tot intellectuele
ontwikkeling en prestaties en vertonen hierbij veel faalangst, en angst voor
succes en voor onafhankelijkheid. Rebelleren tegen deze gang van zaken
wordt afgewisseld door het totaal opgeven van aspiraties en van reeds
verwezenlijkte idealen cq een maatschappelijke carrière.
Roden (1982) zegt over kinderen van vervolgde Joodse ouders, dat
zij zich schuldig voelen over het feit, dat zij het beter hebben dan hun
ouders. Ze zijn sterk aan hen gebonden en vertonen angst bij vermeende
separatie. Daarnaast moeten ze het verder brengen dan hun ouders en
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vertonen ze agressief gedrag afgewisseld door gevoelens van vervreemding.
In de adolescentiefase vertonen ze bijna allemaal problemen. Het beeld dat
zij van zichzelf als Jood hebben is onevenwichtig, ze gaan gebukt onder te
hoge verwachtingen, die hun ouders koesteren, geven vaak hun studie op en
reageren dan fobisch depressief.
Kogan (1988) beschrijft dit als volgt: Het kind komt tegemoet aan de
behoefte van de vervolgde ouder aan totale empathie door zich vol overgave
vast te klampen aan de ontoegankelijke ouder. Het probeert via de verbeelding een voorstelling te maken van het trauma van de ouder en geeft zijn
eigen individualiteit op.
Volgens Trossman (1968) kunnen de vervolgde ouders erg paranoïde
reageren en moeten de kinderen zich identificeren met de agressor om te
voorkomen dat zij net zo worden als hun ouders. Een onvermogen zich te
identificeren met hun ouders leidt tot separatie-individuatie-conflicten.
Grubrich-Simitis (1979) beschrijft de problematiek op de volgende
manier: de vervolgde ouder eist van zijn kind conformiteit in gedrag,
hetgeen bij het kind leidt tot apathie en gevoelens van depressie en leegte
met een onvermogen zich te engageren aan de ene kant en een geagiteerde
hyperactiviteit aan de andere kant. Separatie van de ouder en de opbouw
van een eigen identiteit worden onmogelijk gemaakt. Fantasieën over het
oorlogsverleden leiden een eigen leven en vergroten het onvermogen van
het kind zich adequaat met de ouder te identificeren.
In 1984 voegt Grubrich-Simitis hier nog aan toe, dat deze fantasieën
concrete vormen kunnen aannemen en via Symptomatologie direct kunnen
worden uitgeageerd. De werkelijkheid over het oorlogsverleden komt zelden
ter sprake en dit "pact van het zwijgen" werkt correctie van het bovenstaand proces tegen. Separatie en individuatie worden opgegeven teneinde
de ouder te helpen met zijn verdriet en met de opbouw van een nieuw
leven.
Begemann (1986) noemt het bovenstaande een loyaliteitsconflict dat
onoplosbaar is, zolang binnen het gezin het taboe op bespreking van de
historische en maatschappelijke kaders waarin het oorlogsverleden ingebed
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ligt, blijft bestaan (conspiracy of silence).
Danieli (1986) tenslotte signaleert, dat kinderen van vervolgde
ouders vaak in hulpverlenende beroepen terecht komen, moeite hebben een
bevredigende relatie aan te gaan en een sterke behoefte hebben zich aan een
ander vast te klampen.
Samenvattend bestaat er in de literatuur over casuïstiek een grote mate van
overeenstemming tussen de auteurs over de problematiek van kinderen van
oorlogsgetroffenen. Dit zijn vooral loyaliteitsconflicten ten opzichte van de
ouders, die een adequate separatie en individuatie van de kinderen in de
weg staan.
1.4.1.2 Groepsstudies
In de volgende paragraaf zullen de groepsvergelijkende onderzoeken de
revue passeren. Zoveel mogelijk zal de onderzoeksopzet en gehanteerde
methode belicht worden.
Dooreleijers e.a. (1990) onderzoeken 53 kinderen in de leeftijd tot
18 jaar van ouders die voor het merendeel als kind door de Japanners
geïnterneerd werden in burgerkampen in het voormalig Nederlands Indie.
Het betreft geen gecontroleerd onderzoek. Zij vinden vooral stoornissen in
de agressie-regulatie, met enerzijds impulscontrolestoornissen en anderzijds
juist remming van de agressie in de vorm van depressies, extreme afhankelijkheid e.d. Omdat het geen gecontroleerde studie betreft kunnen op grond
van de uitkomsten van deze studie geen harde uitspraken gedaan worden.
Sigal (1976) onderzoekt 16 families waarvan de vader als Canadees
militair in Hongkong ten tijde van de tweede wereldoorlog door de Japanners geïnterneerd werd. De selectie vindt plaats via een ledenlijst van de
vereniging van oud Hongkong-strijders en betreft alleen die families die de
onderzoeker heeft kunnen bereiken. Problemen worden er vooral gevonden
bij de oudste kinderen (in de leeftijd van 8-17 jaar) tenminste als het een
meisje is. Er is dan sprake van een depressieve stemming waarbij het
meisje prikkelbaar is of zich timide opstelt en meegaand en lief is. De
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jongens functioneren over het algemeen goed, hetgeen de auteur verklaart
met de veronderstelling dat deze jongens in hun vader toch nog een goed
identificatie-object hebben, omdat deze vaders zich als militair actief tegen
de Japanners teweer gesteld hebben. Misschien is ook van belang dat alleen
de vaders in deze studie in de oorlog vervolgd werden en de moeders niet.
Ook deze studie is niet gecontroleerd opgezet en de resultaten moeten dan
ook als voorlopig gekenschetst worden.
In 1979 onderkent Sigal dezelfde problematiek bij kinderen van
Joodse vervolgingsslachtoffers (maar nu ook bij de jongens) maar vindt hij
geen verschil in problematiek met een controlegroep van kinderen die door
hun ouders bijvoorbeeld door alcoholmisbruik verwaarloosd werden.
Kennelijk is de genoemde problematiek niet specifiek voor kinderen van
oorlogsslachtoffers.
Heller (1982) vergelijkt 42 Amerikaanse kinderen van Europese
Joden die geïnterneerd werden, met 63 Amerikaanse kinderen van Europese
Joden die niet geïnterneerd werden. De werving vond plaats via een oproep
tot medewerking aan een promotie-onderzoek op de campus van een universiteit. Er wordt een gestructureerd interview afgenomen, waarbij gebruik
gemaakt wordt van deels zelfgemaakte vragenlijsten en een aangepaste
versie van de Thematic Apperception Test (TAT). De kinderen van geïnterneerde ouders waren significant meer geïnteresseerd in onderwerpen zoals
pionieren teneinde de Joodse cultuur weer op te bouwen, onderwerpen als
de Joodse culturele identiteit, de afkomst en het verleden en namen meer
deel aan culturele activiteiten dan de kinderen van de niet geïnterneerde
ouders. Alleen de vrouwen in de eerste groep waren significant meer gekant
tegen "gemengde" huwelijken dan de vrouwen in de tweede groep. Er
bestond tussen de beide groepen geen verschil in kennis omtrent de vervolging van Joden in Europa tijdens de tweede wereldoorlog. Dit betekent dat
kinderen van Joodse vervolgden weliswaar meer geïnteresseerd zijn in
vragen betreffende hun Joodse identiteit, maar dat dit niet via een grotere
kennis van de vervolging van Joden in verband gebracht kan worden met de
vervolging van hun ouders in het bijzonder.
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Leon (1981) vindt tussen 40 kinderen van vervolgde Joodse ouders die na
de oorlog naar Amerika emigreerden, en 20 kinderen van niet vervolgde
Joodse ouders die voor de oorlog naar Amerika emigreerden, geen significante verschillen in scores op de Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), de 21 self report mental health rating items van de Midtown
Manhattan Study (Sroie 1974-1975) en een eigen gemaakte vragenlijst die
informeert naar hun houding ten aanzien van hun eigen leven. Er bestaan
ook geen verschillen wanneer de groepen onderscheiden worden naar sekse.
Dit betekent mogelijk dat gestandaardiseerde persoonlijkheidstesten zoals de
MMPI en klachtenlijsten zoals de 21 self report mental health rating items
te weinig gevoelig zijn om het verschil in problematiek tussen kinderen van
vervolgde en niet vervolgde ouders vast te leggen.
Sigal (1973) beschrijft een onderzoek van een groep kinderen in een
gezinstherapeutische setting van ouders met eenzelfde etnische en socioeconomische achtergrond, waarbij de groepen onderscheiden worden naar
de leeftijd van de kinderen (8-14 jaar en 15-17 jaar) en het al of niet vervolgd zijn van de ouders tijdens de tweede wereldoorlog. De vier groepen
bestaan gemiddeld uit 15 personen. Op de Nettler's schaal voor vervreemding (NAS, Nettler's Alienation Scale) en de Srole's schaal voor anomie
(SAS, Srole's Anomy Scale) worden geen significante verschillen gevonden
tussen de kinderen van vervolgden en kinderen van niet vervolgden in de
leeftijdsklasse 15-17 jaar. Op de korte vragenlijst voor geestelijke gezondheid van Gunderson en Arthur (BMHQ, Brief Mental Health Questionnaire)
laat de groep kinderen van 15-17 jaar van vervolgde ouders een significant
groter aantal klachten zien dan de groep kinderen van 15-17 jaar van niet
vervolgde ouders. De jongere kinderen (8-14 jaar) van vervolgde ouders
vertonen bij deze tests geen significante verschillen in psychisch functioneren in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van niet vervolgde ouders. Dit
betekent dat in het gestandaardiseerd psychologisch testmateriaal geen verschillen tussen kinderen van vervolgde ouders en kinderen van niet vervolgde ouders vastgesteld worden (zoals in de vorige studie). Maar wanneer de
kinderen onderverdeeld worden naar leeftijd (8-14 jaar en 15-17 jaar)
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vertonen de adolescenten van vervolgde ouders in de gestandaardiseerde
klachtenlijst (BMHQ) wel een significant groter aantal klachten dan de
adolescenten van niet vervolgde ouders. Blijkbaar is de adolescentiefase als
bron van klachten voor kinderen van vervolgde ouders van belang. Dit zou
goed kunnen passen bij de bevindingen van de casuïstische studies die
aanwijzingen vinden voor vooral separatie-individuatie-conflicten bij kinderen van vervolgde ouders. Deze conflicten worden met name gereactiveerd
in de adolescentiefase (Esman, 1980).
Rieck (1983) vermeldt een studie van Kohn Dor-Shav, waarin deze
bij een vergelijking van 40 kinderen van vervolgde Joodse ouders met 17
kinderen van niet vervolgde Joodse ouders geen significante verschillen in
het functioneren op perceptueel en cognitief niveau en in de psychische
differentiatie vindt. Deze worden gemeten met de Embedded Figure Test
van Witkin (EFT), de Human Figure Drawing, de Block Design Test, de
performance subtest van de Wais, de Bender en de Catell's 16 Personality
Factors questionnaire (16PF). Bij de Rorschach daarentegen vertonen de
kinderen van vervolgden een grotere moeite in het aangaan van contacten,
hebben ze meer moeite met de gewaarwording van de ander, maar hebben
ze een hogere formele opleiding genoten dan de kinderen van niet vervolgden. In deze studie worden wel verschillen gevonden tussen kinderen van
vervolgde ouders en kinderen van niet vervolgde ouders, zij het met de
relatief ongestructureerde Rorschach, die een betrouwbare en valide
vergelijking van testresultaten tussen verschillende individuen nauwelijks
toelaat. Als zodanig zijn ook de gevonden verschillen in deze studie als
weinig betrouwbaar en valide aan te merken. De belangrijkste bevinding
van deze studie is misschien dan ook, dat de kinderen van vervolgde ouders
een hogere opleiding genoten hebben dan de kinderen van niet vervolgde
ouders.
De verschillen gevonden bij de Rorschach worden dan ook niet
bevestigd door Steinberg (1986) die in een vergelijking van 8 meisjes van
vervolgde ouders met 8 meisjes van niet vervolgde ouders in het projectieve
testmateriaal geen significante verschillen vindt.
23

Ofman (1981) vergelijkt 49 Joodse kinderen van vervolgde ouders die na de
oorlog naar de VS emigreerden, met 58 Joodse kinderen van ouders die in
Amerika geboren werden en verdeelt deze naar sekse. Hij vindt alleen
significante verschillen bij de vrouwen, in die zin dat de vrouwelijke
kinderen van vervolgde ouders significant lager scoren op autonomie en
dominantie en significant hoger scoren op externe controle ("external locus
of control") en overmatige betrokkenheid van de moeder op het kind
("parental overvaluation"). Ook de verschillen gevonden in deze studie
passen goed bij de bevinding van vooral separatie-individuatie-problematiek
in de casulstische studies. Onverklaarbaar blijft alleen dat de verschillen in
autonomie, dominantie, externe controle en overmatige betrokkenheid van
de moeder alleen bij de vrouwen gevonden worden.
Door Russell (198S) worden met een eigen vragenlijst 68 Joodse
kinderen van Joodse Canadese vervolgden vergeleken met 51 Joodse
kinderen van niet vervolgde Joodse Canadezen op de dimensies 1) openheid
of geslotenheid ten aanzien van holocaust-vragen. 2) al of niet geslaagde
separatie- individuatie. 3) al of niet door de holocaust beïnvloedde identiteit.
4) de mate van altruïsme ten aanzien van de medemens/het gezin en 5) de
kijk op de wereld na de holocaust. De groepen zijn niet aselect gevormd,
de vragen suggestief, maar ze discrimineren tussen de twee groepen.
Significante verschillen zijn er alleen bij vragen waarop de groep kinderen
van vervolgden positief reageert en wel dat betrokkene als Jood na de
holocaust beter in staat is anderen te helpen (3), en dat hij in zijn eigen
leven meer moet bereiken als compensatie voor al de verliezen (5), vragen
waarop de groep kinderen van niet vervolgenden negatief antwoordt. Het
belangrijkste probleem van deze studie is het meetinstrument met suggestieve vragen die niet op betrouwbaarheid en validiteit onderzocht zijn. Opvallend is overigens dat op de vragen naar al of niet geslaagde separatie en
individuatie geen verschil tussen onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep
gevonden wordt.
Negentien kinderen van vervolgden uit Polen die na de oorlog naar
Israël emigreerden, worden door Nadler (1985) vergeleken met 19 kinderen
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van niet vervolgden uit Polen die voor de oorlog naar Israël emigreerden.
Allen zijn studenten en niet onder psychiatrische behandeling geweest. Met
de Rosenzweig Projective Test of Reactions to Frustration (reactie op
afbeeldingen wordt door 3 onderzoekers gescoord op geëxtemaliseerde
agressie versus schuldgevoelens) en een gestructureerd interview met mijns
inziens ondubbelzinnige vragen (ook weer op een aantal items gescoord
door 3 onderzoekers) wordt in de onderzoeksgroep minder geëxternaliseerde agressie gevonden dan in de controlegroep; daarnaast gedraagt de onderzoeksgroep zich defensiever in het gesprek, vertoont meer gevoelens van
verantwoordelijkheid voor de ouders; de ouders spelen meer een rol in hun
leven; ze moeten meer met de verwachtingen van hun ouders rekening
houden; ze zijn minder open tegenover hen. De onderzoeksgroep laat meer
gevoelens van schuld, depressie, verborgen boosheid en algehele passiviteit
zien, ze zijn banger voor onheil in de toekomst dan de controlegroep. De
kijk op relaties met leeftijdsgenoten en ouderen in het algemeen vertoont
geen verschillen tussen de onderzoeks- en vergelijkingsgroep. Op zich
ondersteunen de resultaten van deze studie wel de bevindingen van de
casuïstische literatuur dat er bij kinderen van vervolgde ouders aanwijzingen
zijn voor het meer voorkomen van loyaliteitsproblematiek ten aanzien van
de ouders in vergelijking met kinderen van niet vervolgde ouders. Echter
separatie-individuatie-problematiek wordt niet rechtstreeks aangetoond. De
zwakte van deze studie is gelegen in het feit dat er sprake is van een
gestructureerd klinisch interview waarbij er veel vooringenomenheid kan
insluipen in het oordeel van de onderzoekers die affiniteit met het onderwerp van studie hebben en op de hoogte zijn van de onafhankelijke variabele van de studie: of de te onderzoeken personen kinderen zijn van al of niet
vervolgde ouders.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Rose e.a. (1989) in een
gecontroleerde studie met de California Psychological Inventory (C.P.I.), de
Beck Depression Inventory (B.D.I.), de Spielberger Trait Anxiety Scale en
de Defense Mechanism Inventory (DMI) geen van de in de vorige studie
genoemde verschillen terugvinden. Wel vinden ze met de Moos Family
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Environment Scale (FES) dat kinderen van vervolgde ouders significant
vaker van mening zijn dat hun ouders onafhankelijkheid van hen minder
aanmoedigen in vergelijking met kinderen van niet vervolgde ouders. Dit
past natuurlijk goed bij de bevindingen van de casuïstische literatuur. De
gesignaleerde problemen leiden volgens deze studie niet tot meer psychopathologie.
Ook Felsen e.a. (1990) vinden in een gecontroleerde studie geen
verschil in voorkomen van psychopathologie tussen een groep kinderen van
Joodse vervolgingsslachtoffers (n=32) en een groep kinderen van Joodse
immigranten (n=30) in Israël. Wel vinden ze met de Tennessee Self
Concept Scale (TSCS) aanwijzingen voor een verminderde differentiatie
tussen het zelf en het object van identificatie (de ouder) in de groep kinderen van vervolgde ouders in vergelijking met de groep kinderen van niet
vervolgde ouders. Het probleem in deze studie is echter de gevolgde
methodologie waarbij ingewikkelde procedures nodig zijn om significante
verschillen te vinden. Dit gaat ten koste van een helder inzicht in de
operationalisatie van de termen "differentiatie" en "identificatie" hetgeen
een goede beoordeling van de waarde van de resultaten in de weg staat.
Verder is ook de selectie van de proefpersonen een probleem omdat de
groepen samengesteld zijn na een oproep voor onderzoek aan de universiteit
waarin het doel van het onderzoek uitgelegd werd.
Weinfeld (1986) neemt wel een aselecte steekproef uit de Joodse
bevolking in Montréal en vergelijkt 242 kinderen van vervolgden met 76
kinderen van immigranten, die niet vervolgd werden en 209 kinderen van
Joden die reeds voor de oorlog in Montréal woonden, op betrokkenheid op
burgerrechten, oppositie tegen racistische politiek, oppositie tegen racistische politiek ten aanzien van Joden in het bijzonder, de attitude ten aanzien
van immigratie, tolerantie ten aanzien van andere rassen en de steun voor
Israël. Alle respondenten wordt bovendien gevraagd of ze een kind van
vervolgden zijn en zoja, of ze er last van hebben. Ook wordt er gevraagd
naar objectieve kennis omtrent de vervolging, in hoeverre ze er informatie
over zoeken en hun mening over de zin van de vervolging van Joden en
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mensen in het algemeen. Verder worden de sexe, het opleidingsniveau, de
genoten Joodse opleiding en de mate van geloofspraktizering genoteerd.
Oppositie tegen racistische politiek ten aanzien van Joden in het bijzonder
en steun voor Israël komen significant vaker voor bij kinderen van vervolgden en met name bij hen die zeggen er last van te hebben, hoewel meer nog
bij hen die veel objectieve kennis hebben omtrent de vervolging en er veel
informatie over zoeken. Vaak zijn dit dan wel de kinderen van vervolgden,
maar voldoende of noodzakelijk is dit niet. Deze verschillen in politieke
attitude worden dus vooral bepaald door de objectieve kennis omtrent de
holocaust en de drang hierover alles te willen weten.
Door Solomon (1988) worden 96 Israëlische soldaten met Europese
Joodse ouders die in de Libanon-oorlog (1982) een acute posttraumatische
stressstoornis (PTSD) oplopen, verdeeld in twee groepen: een groep van 44
soldaten heeft vervolgde ouders, een groep van 52 soldaten heeft ouders die
niet vervolgd werden. Ze verschillen niet wat leeftijd, opleiding, militaire
achtergrond of aanpassing voor de militaire dienst betreft. De PTSD wordt
met een eigen vragenlijst 1, 2 en 3 jaar na de oorlogservaringen gescoord.
Het percentage, dat een chronisch verloop van klachten ontwikkelt, ligt bij
de soldaten met vervolgde ouders significant hoger dan bij de soldaten met
niet vervolgde ouders, en het verschil wordt groter naarmate de tijd die
verstreken is sinds het trauma langer is (follow up 1, 2 en 3 jaar na de
beginmeting). Daarnaast vertoont het klinische beeld van de posttraumatische stressstoornis bij kinderen van vervolgde ouders meer nachtmerries
met de oorlog als inhoud, dan bij de kinderen van ouders die niet vervolgd
werden. Op deze studie is methodologisch weinig aan te merken. Er wordt
een kwetsbaarheid ten aanzien van oorlogstraumata gevonden bij kinderen
van vervolgde ouders die slechts indirect een aanwijzing is voor eventueel
eveneens bestaande separatie-individuatie-problematiek bij dezelfde personen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat in de vergelijkende studies ofwel geen
verschillen gevonden worden tussen kinderen van vervolgden en kinderen
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van niet vervolgden ofwel verschillen die fragmentarisch van aard en
moeilijk interpreteerbaar zijn ofwel verschillen die methodologisch slecht
onderbouwd worden. Soms spreken de bevindingen van de verschillende
onderzoekingen elkaar tegen. Zo vindt Ofman (1981) alleen verschillen bij
vrouwen en vindt Weinfeld (1986) weliswaar verschillen in politieke
attitude ten aanzien van de Jodenvervolging in het bijzonder, maar herleidt
hij deze tot een grotere objectieve kennis hieromtrent bij de kinderen van
vervolgde ouders en niet tot de vervolging van de ouders op zich. Heller
(1982) daarentegen vindt een groter interesse voor de Joodse identiteit in
het algemeen bij kinderen van Joodse vervolgden zonder dat er sprake is
van een grotere kennis omtrent de vervolging. Solomon (1988) registreert
bij kinderen van vervolgden een grotere kwetsbaarheid ten aanzien van
oorlogstraumata en Nadler (1985) een defensievere houding in het contact
met meer gevoelens van verborgen boosheid, verantwoordelijkheid en
schuld ten aanzien van de ouders. Sigal (1973) vindt meer klachten bij de
adolescenten van vervolgde ouders en Russell (1985) een sterker besef
anderen te moeten helpen en zelf meer te moeten bereiken als compensatie
voor al de verliezen. Rieck (1983) vindt dat kinderen van vervolgden meer
moeite hebben met de gewaarwording van de ander en moeilijker contacten
aangaan. Echter op directe vragen naar al of niet geslaagde separatie en
individuatie worden in al deze studies geen verschillen gevonden.
1.4.2 Wat bepaalt de ernst van de problemen?
Volgens Roden (1982) neemt de problematiek van de kinderen van vervolgde ouders toe, naarmate deze ouders ernstiger vervolgd werden en de
familie waarin zij terugkeerden na de oorlog, kleiner was.
Wilson en Fromm (1982) wijzen verder op het belang van de
omstandigheid of vervolgde ouders na de oorlog hun eerste of tweede gezin
stichtten, en ook of de ouders reeds kinderen verloren hadden. De kinderen
van de laatsten redden zich aanzienlijk slechter dan kinderen van vervolgden die geen kinderen verloren in de oorlog en na de oorlog hun eerste
gezin stichtten.
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Grubrich-Simitis (1979) heeft de indruk, dat de eerstgeborene na de oorlog
de meeste problemen heeft, verder neemt de problematiek ook toe als beide
ouders vervolgd werden.
Fromm (1986) zegt, dat de ernst van de problematiek van de
kinderen afhankelijk is van de mate waarin de ouders in staat zijn hun
kampervaringen adequaat met hen te delen. Naarmate dit beter lukt zijn de
problemen van de kinderen geringer.
Robinson en Winnik suggereren na beschrijving van verschillende
gevalsstudies, dat ouders die voortdurend met hun kinderen over de vervolging praten, hen sterker traumatiseren dan de ouders die dit onderwerp
nooit ter sprake brengen.
Kav Vanaki, Nadler en Gershoni (1985) vinden bij 15 eerstgeborenen uit Joodse ouders in Israël die tijdens de oorlog actief in het verzet
waren, een hogere frequentie van gesprekken van deze ouders met hun
kinderen over hun oorlogservaringen dan bij 15 eerstgeborenen uit Joodse
ouders in Israël die de oorlogsjaren in concentratiekampen doorbrachten.
De eerste groep eerstgeborenen staat echter positiever ten aanzien van
oorlogservaringen van hun ouders en hebben meer feitenkennis hieromtrent.
Deze verschillen verklaren zij met het verschil in de mogelijkheid van de
ouders zich al of niet tegen de vervolging te kunnen verzetten en daardoor
een verschil in hanteren van hun oorlogservaringen in de omgang met hun
kinderen.
Klein en Last (1974) onderzoeken de cognitieve en emotionele
aspecten van de houding van 211 Joodse schoolkinderen in Israël en 97
Joodse schoolkinderen in de Verenigde Staten ten aanzien van de slachtoffers van de holocaust. Zij vinden onder de kinderen in Israël een percentage
van 73, dat betrokken is op de Holocaust en empathisch reageert op zijn
slachtoffers en dit is onafhankelijk van het al of niet vervolgd zijn van de
eigen ouders. Onder de kinderen in de VS vinden ze echter percentages van
resp. 100, 69, 45 en 9 bij resp. kinderen van vervolgde ouders, kinderen
van ouders geboren in Europa maar niet vervolgd en kinderen van ouders
geboren in de VS en niet vervolgd die wel en niet de Joodse dagschool
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bezoeken. Bij de Amerikaanse kinderen is kennis van en houding ten
opzichte van de vervolging kennelijk afhankelijk van de psychologische
nabijheid van de vervolging in de vorm van vervolgde ouders, veeleer dan
bij de Israëlische kinderen, waarbij de vervolging meer historisch ingebed
ligt in de gemeenschap als zodanig.
Kahana (1980) tenslotte zegt dat de ernst van de problemen van de
kinderen soms pas af kan nemen, en het conflict pas opgelost kan worden
als de ouders ziek en afhankelijk worden en zij overlijden.
1.5 Nabeschouwing
Als we nu de bovenstaande studies op een rijtje zetten valt op, dat er in de
literatuur over casuïstiek een duidelijke overeenstemming bestaat tussen de
verschillende auteurs over wat zij de typische verschijningsvorm van de
problematiek van de naoorlogse generatie vervolgingsslachtoffers noemen.
Centraal in deze beschrijvingen staat de separatie-individuatie-problematiek,
zoals die in verschillende bewoordingen weergegeven is al of niet in
combinatie met psycho-dynamische principes, en met wisselende uitingsvormen. Dit betekent, dat de overeenstemming eerder ligt op het niveau van de
dynamiek achter de problematiek dan op het niveau van de klachten. (Zoals
bekend кал separatie-individuatie-problematiek tot allerlei klachten aanlei
ding geven.) Het is echter opvallend, dat van dit verklaringsmodel in de
groter opgezette groepsvergelijkende studies niet veel terug te vinden is.
Betekent dit dat er onder de veelal psycho-analytisch georiënteerde schrijvers van de literatuur inzake casuïstiek sprake kan zijn van een theoretische
vooropgezetheid ten aanzien van het separatie-individuatie-concept als
verklaringsmodel voor de klachten? Of heeft dit veeleer te maken met het
feit dat er in de literatuur inzake casuïstiek vooral patiënten besproken
worden terwijl er in de groepsstudies veelal niet-patiënten onderzocht
worden? Zeker is dat er in de groepsvergelijkende onderzoeken gebruik
gemaakt wordt van meetmethoden die weinig sensitief zijn ten aanzien van
separatie-individuatie-problematiek (zie bijvoorbeeld Leon, 1981) en dat de
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studies gebrekkig opgezet zijn. Er is bijvoorbeeld geen sprake van gerandomiseerde onderzoeks- en controlegroepen (zie bijv. Russell, 1985). Enerzijds bestaat er geen valide meetmethode voor het objectiveren van het
theoretisch concept separatie-individuatie, anderzijds is het door de specifieke achtergrond van de doelgroep (kinderen van vervolgde ouders) moeilijk
om een aselecte steekproef uit deze deelpopulatie te trekken. Een gunstige
uitzondering vormt de studie van Solomon (1988), die aan alle criteria van
wetenschappelijkheid voldoet, maar slechts een indirecte steun geeft aan het
separatie-individuatie-concept, zoals dat als mogelijk structurele factor
achter de specifieke problematiek van de na-oorlogse generatie vervolgingsslachtoffers uit de gevalsbeschrijvingen gedestilleerd kan worden. Daarom
wil ik proberen in een wetenschappelijk verantwoorde, vergelijkende studie
het fenomeen "separatie/individuatie" beter te benaderen. De gebruikelijke
testmethoden en vragenlijsten schieten hierbij tekort (zie o.a. Ofman, 1981
en Russell, 1985), waarschijnlijk omdat deze het individu te abstract
benaderen en ook weinig ruimte laten voor het unieke in het individu, zoals
dit in casusbeschrijvingen bij uitstek tot zijn recht komt.
De in het volgende hoofdstuk te presenteren methode van onderzoek
heeft het belangrijke voordeel dat het met deze methode mogelijk is op
systematische wijze individueel- en groepsonderzoek te combineren. De
bevindingen uit het groepsonderzoek kunnen onderzocht worden op de rol
die deze bevindingen spelen in het onderzoek van het individuele geval. De
bevindingen uit deze gevalsstudie kunnen op hun beurt weer meer inhoud
geven aan de mogelijk moeilijk te interpreteren of fragmentarische uitkomsten van het groepsonderzoek. Als zodanig treedt er een wisselwerking op
tussen groeps- en individueel onderzoek met een meerwaarde die in veel
eerdere onderzoekingen gemist wordt. Ten opzichte van de gevalsstudie
heeft dit als voordeel dat er minder afhankelijkheid optreedt van één casus
en er minder sprake zal zijn van een vooropgezette selectie van een theorieondersteunend geval; ten opzichte van het gangbare groepsvergelijkend
onderzoek heeft dit als voordeel dat er toch een grondige analyse uitgevoerd
kan worden van een individu in zijn historische situatie. Bovendien is het
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met de te presenteren methode mogelijk in aanzet onderzoek te doen naar
het separatie-individuatie concept via onderzoek naar hieraan verwante
thematiek. Voor de beschrijving hiervan verwijs ik naar het volgende
hoofdstuk.
In de gevalsstudies worden vooral patiënten besproken, terwijl in het
groepsvergelijkend onderzoek vooral niet-patiënten aan de orde komen. In
de gevalsstudies wordt vaak separatie-individuatie-problematiek gevonden in
de groepsvergelijkende studies daarentegen niet of slechts indirecte aanwijzingen daarvoor. Voorzover het verschil in bevindingen tussen de gevalsstudies en de groepsvergelijkende studies voor rekening komt van verschillen
tussen onderzoek van patiënten en onderzoek van niet-patiënten en voor
zover het doel van deze studie is om thematiek verwant aan separatieindividuatie-problematiek te onderzoeken, ligt het voor de hand in deze
studie patiënten te onderzoeken, terwijl gecontroleerd wordt voor vergelijkbaarheid met een steekproef uit dezelfde patiëntenpopulatie. Voor een
uitvoerige beschrijving van de opzet van dit onderzoek wordt verwezen naar
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 zal nu eerst de toegepaste methode nader
toegelicht worden.
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HOOFDSTUK 2

METHODE VAN ONDERZOEK

2.1 Inleiding
Hermans (1974, 1981, 1985, 1988) ontwikkelde in de zeventiger en
tachtiger jaren deels uit onvrede met de beperktheid van de bestaande
persoonlijkheidstesten een nieuwe onderzoeksmethode, die enerzijds recht
doet aan de bijzondere levensloop van een individu en anderzijds een
zodanige structurering in gegevens aanbrengt, dat een zinvolle vergelijking
van relevante kenmerken tussen individuen mogelijk wordt. Bij de destijds
bestaande methoden was een vergelijking tussen individuen wel mogelijk,
maar ging dit ten koste van allerlei gegevens van de te onderzoeken persoon
die hem nu juist tot een persoon maken met een eigen levensloop en
geschiedenis. Om dit laatste belangrijke aspect van iemands persoonlijkheid
te accentueren ontwikkelde Hermans zijn waarderingstheorie en als methode
van onderzoek het zelfonderzoek middels zelfconfrontatie.
2.2 Waarderingstheorie van Hermans
De waarderingstheorie is geïnspireerd door het filosofisch fenomenologisch
denken o.a. van Merleau-Ponty waarbij de persoonlijkheid als een organiserend proces beschouwd wordt. Het procesmatige aspect verwijst naar de
historische aard van het menselijke beleven en impliceert een oriëntatie in
tijd en ruimte: het individu leeft in het heden en is vanuit een specifiek punt
in tijd en ruimte georiënteerd zowel in het verleden als in de toekomst. Het
organiserende aspect benadrukt, dat een persoon zich niet alleen achtereenvolgens oriënteert op verschillende aspecten van zijn bestaan in tijd en
ruimte, maar dat hij ook door het proces van zelfreflectie deze factoren tot
een structuur samensmeedt. In deze structuur worden verschillende ervaringen tot een samenhangend geheel omgevormd, waarin de ene ervaring een
belangrijkere positie kan innemen dan de andere.
Het ervaringsproces wordt dan beschouwd als een aantal historische
gebeurtenissen, die door een individu tot een zinvol geheel gemaakt worden. Het centrale begrip "waardering" verwijst naar alles, wat de zelfreflec-
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terende persoon in zijn of haar leven belangrijk vindt. Het is alles wat in de
ogen van de persoon een positieve (plezierige), negatieve (onplezierige) of
zowel plezierige als onplezierige (ambivalente) waarde heeft. Elke dergelijke ervaring noemen we een waardegebied. Zo'n waardegebied kan een
breed scala van verschijnselen inhouden zoals een dierbare herinnering, een
moeilijk probleem, een geliefd persoon, een onbereikbaar ideaal, een
intrigerende droom, een belangrijk gesprek met een vriend enzovoort. Het
kan als zodanig opgevat worden als een bijzondere ervaring van een individu. Omdat het individu op verschillende wijzen georiënteerd is op de
directe situatie in het hier en nu, op het verleden en de toekomst, ontstaan
er verschillende waardegebieden. Door het proces van zelfreflectie kunnen
de verschillende waardegebieden geïntegreerd worden in een systeem.
Het belang dat iemand aan een waardegebied toekent, wisselt
voortdurend. Wanneer het ervaringsproces zich van het ene punt op het
andere richt, of van de ene fase in de andere overgaat, verandert de
oriëntatie in tijd en plaats en in meerdere of mindere mate het waarderingssysteem. Sommige waardegebieden verliezen hun belang en verdwijnen uit
het systeem, andere waardegebieden worden door nieuwe gebeurtenissen
opgeroepen en in het systeem opgenomen. Behalve deze veranderingen in
waardering zijn er ook waardegebieden die van blijvende aard zijn.
Een belangrijk kenmerk van de waarderingstheorie is de aanname
dat ieder waardegebied een persoonlijke gevoelsmatige invulling heeft, een
persoonlijke betrokkenheid vertegenwoordigt en emotionele waarde heeft.
Ieder waardegebied impliceert een gevoelsmodaliteit, een gevoelspatroon,
dat karakteristiek is voor dit specifieke waardegebied. Als we weten wat
voor type gevoelens karakteristiek zijn voor dit waardegebied, dan weten
we iets over dit waardegebied. De gevoelswaarde van de waardering kan
hiervan niet los gezien worden en geeft informatie over de waardering zelf.
Verder is het van belang een onderscheid te maken tussen een latent
en manifest niveau van functioneren van de gevoelscomponent van het
waarderingssysteem om bepaalde verschillen van functioneren van deze
component duidelijk te maken.
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Aangenomen wordt dat er in de affectieve component een klein aantal
basismotieven tot uitdrukking komen, die op latent niveau gelijk zijn voor
alle individuen en voortdurend een rol spelen bij ieder persoon, maar op
manifest niveau bij de concrete gevoelsmatige invullingen van de waardegebieden verschillend voorkomen zowel bij verschillende individuen als bij
hetzelfde individu op een verschillende tijd of plaats.
Twee basismotieven worden verder uitgewerkt: op de eerste plaats
het streven naar zelfbevestiging of het Z-motief (zelfhandhaving, zelfexpansie) en op de tweede plaats het verlangen naar contact of vereniging met de
ander, het A-motief (contact met andere mensen of de omgeving). Voor
deze twee grondmotieven werd gekozen na bestudering van literatuur,
waarin auteurs de basale dualiteit van de menselijke ervaring proberen te
omschrijven: Angyal (1965) spreekt over autonomie en homonomie; Bakan
(1966) zet ondernemingszin (agency) en gemeenschapszin (communion)
tegenover elkaar en Klages (1948) beschrijft de tegenstelling als de karakterologische basismotieven "binding" versus "losmaking" (Bindung versus
Lösung).
Het volgende voorbeeld laat zien hoe deze twee motieven terugkomen in de affectieve component van het waarderingssysteem. Wanneer een
persoon een waardegebied opstelt, heeft hij of zij hier altijd gevoelens bij.
In deze gevoelens komen de basismotieven tot uiting. Wanneer een waardegebied (bijv. "ik won dat spel") een gratificatie van het Z-motief inhoudt,
dan ervaart de persoon in onmiddellijke associatie met dit waardegebied een
gevoel van kracht of trots. Als we reden hebben om aan te nemen dat
kracht en trots algemene indicatoren van het Z-motief zijn, dan zijn dezelfde gevoelens ook bruikbare indicatoren in het geval van andere waardegebieden van dezelfde persoon en in het geval van waardegebieden van andere
personen. Met andere woorden: de affectieve component van het waardegebied kan als een manifeste representatie gezien worden van de grondmotieven die op het latente niveau aanwezig zijn. In de volgende paragraaf wil ik
uitleggen hoe een individu op een zinvolle wijze onderzocht kan worden op
enerzijds zijn manifeste motivatie waarbij recht gedaan wordt aan het
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Tabel 1:
Matrix van bijzondere, specifieke en algemene ervaringen
(kolommen) en typen gevoelens (rijen)
bijzondere
ervaringen

alg. erva
ringen**

specifieke
ervaringen *

gevoe
lens

1

2

3

4

I

Π

Ш

Г

V

FA

В

o

1

0

0

0

3

4

0

4

0

5

0

4

0

2

1

1

0

4

4

0

0

0

5

1

4

0

3

0

0

0

4

0

0

3

0

5

1

3

0

4

3

2

3

0

4

4

5

5

0

4

1

4

5

1

0

0

3

4

0

0

0

5

2

4

0

6

1

0

0

2

0

0

3

0

5

0

3

0

7

0

5

3

0

0

4

4

4

5

4

1

1

8

0

4

4

0

0

0

5

0

5

5

0

0

9

4

4

4

0

5

4

0

5

0

4

0

3

10

0

3

3

0

0

0

3

0

5

3

0

1

11

0

0

0

3

3

0

0

0

5

1

4

1

12

0

0

3

0

4

0

4

0

5

1

2

1

13

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

0

14

3

3

3

0

4

4

3

5

0

3

0

3

15

0

0

0

3

4

0

4

0

5

1

2

1

16

3

2

0

0

3

0

0

4

0

4

0

5

* Specifieke ervaringen:
I : Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
Q : Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?
Ш : Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?
IV : Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?
V : Hoe zou U Uzelf in het algemeen willen ervaren?
** Algemene ervaringen:
FA = "Fugit Amor"
В = "Boven-positie"
O = "Onder-positie"
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bijzondere karakter van zijn persoon, maar hij anderzijds op latent niveau
via het voorkomen van de grondmotieven informatie prijs geeft, die vergelijking met andere personen mogelijk maakt.
2.3 Zelfconfrontatiemethode van Hermans
De zelfconfrontatiemethode is gebaseerd op de waarderingstheorie. Zij werd
ontworpen als een middel om de relatie te bestuderen tussen de spontaan
geformuleerde waardegebieden enerzijds en typen gevoelens anderzijds en
de manier waarop deze beide variabelen zijn georganiseerd in een gestructureerd geheel. De methode houdt in dat waardegebieden opgesteld worden en
deze ieder aan de hand van een standaardlijst van gevoelens gescoord
worden. Dit resulteert in een matrix waarin iedere verticale kolom de mate
weergeeft (lopend van 0 tot 5) waarin, voor een gegeven individu, een
specifiek gevoel karakteristiek is voor een specifiek waardegebied (een
bijzondere ervaring van een individu, zie tabel 1. "bijzondere ervaringen").
De procedure wordt vaak meer dan eenmaal bij een persoon toegepast, met
een tussenpauze van enkele weken of maanden om de veranderingen in de
waardegebieden en hun corresponderende gevoelsmodaliteiten te bestuderen.
De waardegebieden (kolommen in de matrix) worden opgesteld aan de hand
van een serie open vragen (zie bijlage 1). De belangrijkste series vragen
naar relevante ervaringen in het verleden, heden en toekomst. Zij nodigen
de persoon uit na te denken over zijn of haar leven en wel op zodanige
wijze dat hij of zij vrij is die zaken te noemen, die gezien vanuit de huidige
situatie van belang zijn. De persoon wordt aangemoedigd de waardegebieden in eigen woorden te formuleren, zodat de formulering zoveel mogelijk
in overeenstemming is met hetgeen de persoon bedoelt te zeggen. De
typische grammaticale uitdrukking is de zin; wanneer de persoon echter niet
in staat is zijn waardegebied in een zin uit te drukken, dan volstaan enkele
woorden of een woord. Het is niet de bedoeling dat de vragen leiden tot
een snel antwoord, op een vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, en
niet iedere vraag hoeft tot een antwoord te leiden. Ze nodigen eerder uit
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totzelfreflectie en een getrainde helper is hierbij behulpzaam. Als zodanig is
er sprake van een gestructureerd interview.
De vragen leiden tot een aantal verschillende waardegebieden. Het is
de bedoeling alle zaken die voor een persoon van belang zijn, in de vorm
van waardegebieden op een rijtje te zetten. Aan het eind van het onderzoek
wordt dan ook gevraagd of alle zaken die vanuit het huidige perspectief van
belang zijn, genoemd zijn en wanneer dit niet het geval is kan hij of zij nog
een extra waardegebied toevoegen. Aan het eind van deze procedure bestaat
er voor iedereen een wisselend aantal waardegebieden, maar meestal
varieert het totale aantal tussen de 15 en 30.
Vervolgens wordt een standaardlijst met gevoelens aan de persoon
gegeven (zie bijlage 2). Hij of zij moet zich nu concentreren op het eerste
waardegebied en op een schaal, die loopt van 0 tot 5, aangeven in welke
mate hij of zij ieder gevoel in relatie met het waardegebied ervaart. Alle
waardegebieden worden vervolgens met dezelfde lijst gevoelens geëvalueerd. De persoon doet dit in afwezigheid van de interviewer. In de matrix
corresponderen de gevoelens met de horizontale rijen (zie tabel 1).
Het idee dat ten grondslag ligt aan deze procedure is, dat bepaalde
psychologische concepten, die het latente niveau weergeven, vertaald
worden in corresponderende affect-schalen. Door middel van deze schalen
kan het waarderingssysteem onderzocht worden en kan de aanwezigheid van
de basismotieven duidelijk gemaakt worden.
De volgende indices zijn belangrijk voor deze studie:
1.

De Z-index is de somscore van de 4 gevoelens die de zelfbevestiging (het Z-motief) tot uitdrukking brengen met de
nummers 2 (eigenwaarde), 5 (krachtigheid), 11 (zelfverzekerdheid) en 15 (trots).

2.

De A-index is de somscore van de 4 gevoelens die het contact of vereniging met de ander (het A-motief) tot uitdrukking
brengen met de nummers 7, 8, 10 en 13, resp. zorgzaamheid, liefde, tederheid en intimiteit. Voor ieder waardegebied
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kan het Z-A verschil vastgesteld worden. Wanneer de erva
ring van zelfbevestiging sterker is dan de ervaring van con
tact met de ander, dan is Ζ groter dan A, wanneer het con
tact met de ander overheerst dan is A groter dan Ζ en als
beide ervaringen in gelijke mate samengaan dan is Ζ gelijk
aan A.
3.

De P-index is de somscore van 4 in het algemeen positieve
(plezierige) gevoelens met de nummers 1 (vreugde), 3 (ge
luk), 6 (genieten) en 12 (vertrouwen).

4.

De N-index is de somscore van 4 in het algemeen negatieve
(onplezierige) gevoelens met de nummers 4, 9, 14 en 16,
resp. zich zorgen maken, ongelukkig zijn, neerslachtigheid en
teleurstelling. Voor ieder waardegebied kan het P-N verschil
bestudeerd worden. Deze geeft de mate van welbevinden aan
die de persoon in relatie met het specifieke waardegebied
ervaart. Het welbevinden is positief wanneer Ρ groter is dan
N, is negatief wanneer N groter is dan P, en is ambivalent
als Ρ even groot is als N (let wel dat de somscore Ζ, Α, Ρ en
N variëren van 0 tot 20).

5.

De r-index geeft de mate van samenhang weer tussen de
affectieve modaliteit van twee waardegebieden, de correlatie
tussen de profielen van 2 kolommen, berekend op basis van
de 16 gevoelens. Deze correlatie is een maat voor de samenhang tussen de gevoelspatronen van twee waardegebieden
voor zover deze weergegeven wordt door de vorm van de
twee gevoelsprofielen.

De theoretisch afgeleide indices werden psychometrisch geanalyseerd met
een groep van 43 studenten (20 mannen, 23 vrouwen) en een groep van 40
cliënten (20 mannen, 20 vrouwen). In de studentengroep was de betrouwbaarheid (alfa coëfficiënt, Cronbach, 1951) van de Ζ, Α, Ρ en N indices
respectievelijk 0.83, 0.86, 0.90 en 0.88. De correlatie tussen Ζ en A was
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0.27 en de correlatie tussen Ρ en N was -0.80. In de cliëntengroep was de
betrouwbaarheid van de Ζ, Α, Ρ en Ν indices respectievelijk 0.83, 0.89,
0.95 en 0.91. De correlatie tussen de Ζ en A was 0.64 en de correlatie
tussen de Ρ en Ν -0.67. Wanneer de twee groepen werden vergeleken
hadden de cliënten lagere Z-scores (P< 0.001), lagere A-scores (P<0.05),
lagere P-scores (P<0.001) en hogere N-scores (P<0.001). (Hermans et al,
1985).
De zelfconfrontatiemethode is een model voor een dialoog tussen de onderzoeker en een cliënt. Beiden kunnen gezien worden als experts, ieder met
een specifieke expertise. De cliënt is een expert op het gebied van de
kennis, die hij of zij heeft van ervaringen in zijn of haar bijzondere situatie,
dat wil zeggen op het niveau van het bijzondere belang. De onderzoeker is
primair een expert op het gebied van algemene concepten en theorieën en
de daarmee corresponderende methodologie. De laatste heeft primair inzicht
in fenomenen en processen op het niveau van het algemeen belang.

2.4 Algemene concepten
2.4.1 Inleiding
In de volgende paragrafen zal ik een aantal algemene ervaringen beschrijven, die tot een kenmerkend gevoelsprofiel aanleiding geven (uitgedrukt in
de reeks gevoelens, die bij de zelfconfrontatiemethode gebruikt wordt).
Omdat zo'n profiel gebaseerd is op de reacties van groepen respondenten,
heeft het een zekere mate van algemeenheid (Hermans et al., 1985). Deze
extra kolommen kunnen aan de kolommen die corresponderen met de
spontaan geformuleerde waardegebieden toegevoegd worden en de correlatie-coëfficiënt tussen het gevoelspatroon van zo'n waardegebied en het
algemene concept kan berekend worden (Zie tabel 1 "algemene ervaringen"). Zodoende kan het waardegebied beoordeeld worden op het latent
voorkomen van het gevoelspatroon van een algemeen concept en kan een
verborgen motivatie aan het licht gebracht worden. Hierop kunnen niet
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alleen de spontaan geformuleerde waardegebieden van een individu onderling vergeleken worden (intra-individueel onderzoek)), maar kunnen ook de
waardegebieden van een individu vergeleken worden met de waardegebieden van andere personen (inter-individueel onderzoek).
Ik zal nu in het volgende een drietal algemene concepten de revue laten
passeren: de "Fugit Amor" (FA)-ervaring (par. 2.4.2), de winnaar-ervaring,
"Boven-positie", "B" (par. 2.4.3) en de verliezer-ervaring, "Onder-positie:,
"O" (par 2.4.3).

2.4.2 "Fugit Amor"(FA)-ervaring
2.4.2.1 "Fugit Amor"-ervaring en de ontwikkelingstheorie van Mahler
De algemene ervaring van liefde voor een ander persoon, die echter
onbereikbaar is, is een ervaring die iedereen vroeg of laat in zijn leven wel
doormaakt. De Franse kunstenaar Rodin bracht deze ervaring op treffende
wijze tot uitdrukking in zijn beeld met de naam Fugit Amor (afbeelding 1).
Hij putte hiervoor inspiratie uit het dichtwerk La Divina Comedia van
Dante, waarin de ongelukkige liefde van Paolo en Francesca beschreven
wordt. Ondanks het feit dat Francesca gehuwd is met Paolo's oudere broer,
ontmoeten de geliefden elkaar in het geheim, maar zij worden door een
bediende betrapt. Beiden worden vermoord door de echtgenoot en samen
worden zij veroordeeld tot een eeuwig verblijf in de hel, vlak bij elkaar,
maar zonder dat zij elkaar kunnen aanraken. Dit laatste tafereel wordt door
Rodin uitgebeeld.
Vier externe beoordelaars scoorden hun gevoelens n.a.v. een afbeelding van
dit beeld met behulp van dezelfde lijst met 16 gevoelens zoals gebruikt
wordt bij het zelfonderzoek (bijlage 2). De correlaties tussen de vier
verkregen gevoelsmodaliteiten waren groter of gelijk aan .40 en leidden tot
een voldoende hoge inter-rater-betrouwbaarheid.
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Afbeelding 1
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Als index voor deze algemene ervaring nemen we de gemiddelde score van
de vier beoordelaars op respectievelijk gevoelens 1 t/m 16, hetgeen leidt tot
het volgende algemene gevoelspatroon:

affectnr.

1

2

3

4

5

6

7

8

niveau

0

1

1

4

2

0

4

5

affectnr.

9

10

11

12

13

14

15

16

niveau

4

3

1

1

2

3

1

4

(Voor de betekenis van de cijfers wordt verwezen naar bijlage 2)

De modaliteit die aldus ontstaat, laat een patroon van affecten zien die de
ambiguïteit van de menselijke ervaring tot uitdrukking brengt en in overeenstemming is met de grondstructuur van het bestudeerde concept: "liefde"
gaat samen met "zorgzaamheid" en wijzen op een oriëntatie op de ander,
die nauwelijks aan vervulling toekomt in bijv. "intimiteit". In het algemeen
komt de grondstructuur van deze ervaring tot uitdrukking in een overheersen van de A-gevoelens (contact met de ander) over de Z-gevoelens (zelfbevestiging) en een overheersing van de N(egatieve)-gevoelens over de
P(ositieve)-gevoelens. Zie voor de relaties tussen de affecten, gevoelscategorieën en de algemene ervaringen tabel 2. Het overheersen van gevoelens
van contact met de ander over gevoelens van zelfbevestiging geeft de amorcomponent van de "Fugit Amor"-ervaring weer, hetgeen liefde inhoudt voor
een ander persoon of object. Het overheersen van negatieve over positieve
gevoelens duidt op de fugit-component in de "Fugit Amor"-ervaring. Dit
betekent dat er een obstakel bestaat dat de andere persoon of object onbereikbaar maakt.
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Tabel 2:
De relaties tussen gevoelens, gevoelscategorieën en algemene ervaringen
gevoelens

gevoelscategorieën*

FA**

Β·*

ο·*

1

vreugde

Ρ

0***

4

0

2

eigenwaarde

Ζ

1

4

0

3

geluk

Ρ

1

3

0

4

zich zorgen maken

Ν

4

1

4

5

krachtigheid

Ζ

2

4

0

6

gemeten

Ρ

0

3

0

7

zorgzaamheid

Α

4

1

1

8

liefde

Α

5

0

0

9

ongelukkig zijn

Ν

4

0

3

10

tederheid

Α

3

0

1

11

zelfverzekerdheid

Ζ

1

4

1

12

zelfvertrouwen

Ρ

1

2

1

13

intimiteit

Α

2

0

3

14

neerslachtigheid

Ν

3

0

3

15

trots

Ζ

1

2

1

16

teleurstelling

Ν

4

0

5

* gevoelscategorieën:
Ζ = gevoelens van zelfbevestiging
A = gevoelens van contact met de ander
Ρ = positieve gevoelens
N = negatieve gevoelene

** algemene ervaringen
FA = "Fugit Amor"
В = "Boven-positìe"
О = "Onder-positie"

*** De getallen in de cellen geven de mate aan, waarin het betreffende gevoel voorkomt
(Hermans et al, 1985)

Wat is nu de relatie tussen iemand met een "Fugit Amor"-ervaring en de
ander die in die ervaring aangeduid wordt? In Nicomachea (negende boek)
zegt Aristoteles dat de relatie met onze vrienden het resultaat is van de
relatie met onszelf. Want iemands vriend is een ander "ik". Deze zienswijze
impliceert dat een zelfconfrontatie tegelijk een confrontatie met de ander is
en in het geval van "Fugit Amor"-ervaring met de onbereikbare ander.
"Zelf" en "ander" zijn nooit twee verschillende werkelijkheden, maar
eerder "twee kanten van dezelfde medaille". De ander is in mijzelf en ik sta
in relatie tot mijzelf alsof ik een ander persoon was. Maar omdat die
persoon nooit volledig overeenkomt met de werkelijke ander, bestaat er een
intrinsiek tekort van het "zelf". Dit tekort creëert een verlangen dat in deze
studie beschreven wordt met de metafoor van de "Fugit Amor". Om dit
verlangende zelf verder toe te lichten moet men een onderscheid maken
tussen "behoefte" en "verlangen", hetgeen een bepaald licht werpt op het
"Fugit Amor"-thema. Zoals de Franse filosoof Lacan (1966) heeft betoogd,
is het object van een behoefte vastgelegd, terwijl het object van verlangen
steeds verschuift. Bijvoorbeeld een persoon heeft een behoefte aan zuurstof,
of aan bepaalde voedingsstoffen, maar het verlangen is gericht op verschillende objecten in de loop van de tijd (bijv. moeder, geboorteplaats, bepaalde oude gebouwen, enz.). Dit verschuivende karakter van het object
ontstaat door het tekort van het zijn (le manque d'être) dat nooit volledig
opgeheven kan worden. Dit betekent dat het einde van het verlangen
"onbepaald" is en er geen uiteindelijk object is dat lang van tevoren vastgelegd is. Met andere woorden: de wens tot contact met het object kan
uiteindelijk niet in vervulling gaan. Het object verschuift steeds.
Om die reden kan verlangen beschreven worden als een dubbele
ervaring (Peperzak, 1971): het object "is er", maar tegelijkertijd "is het er
niet". Dit schept een constante dynamische ervaring: het "er niet zijn" moet
voortdurend plaats maken voor het "er wel zijn" hetgeen leidt tot een
voortdurende transcendentie van mijn feitelijk bestaan (p.87). Dit dynamische karakter van de "Fugit Amor"-ervaring wordt op treffende wijze
gesymboliseerd door het beeldhouwwerk van Rodin.
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Deze thematiek van de "Fugit Amor"-ervaring is sterk verwant met de
thematiek van de ervaring van een kind in de rapproachementfase dat niet
verdraagt dat moeder er niet is en afwisselend zich aan moeder vastklampt
en haar wegduwt. Mahler e.a. (1971, 1975 en 1977) hebben het veel
voorkomen van dit gedrag in deze fase beschreven als een typische uiting
van separatie-individuatie-problematiek.
Ook de modaliteit van de "Fugit Amor"-ervaring is verwant met het
gevoel bij separatie-individuatie-problematiek: "vreugde" wordt helemaal
niet gevoeld (gevoel 1, niveau 0), "eigenwaarde" weinig (gevoel 2, niveau
1), "geluk" weinig (gevoel 3, niveau 1) de persoon scoort hoog op "zich
zorgen maken" (gevoel 4, niveau 4), "krachtigheid" wordt nogal ervaren
(gevoel 5, niveau 2), de persoon scoort helemaal niet op "genieten" (gevoel
6, niveau 0), "zorgzaamheid" wordt veel ervaren (gevoel 7, niveau 4),
"liefde" heel veel (gevoel 8, niveau 5), "ongelukkig" zijn heel veel (gevoel
9, niveau 4), "tederheid" tamelijk veel (gevoel 10, niveau 3), "zelfverzekerdheid" weinig (gevoel 11, niveau 1), "vertrouwen" weinig (gevoel 12,
niveau 1), "intimiteit" nogal (gevoel 13, niveau 2), "neerslachtigheid"
tamelijk veel (gevoel 14, niveau 3), "trots" weinig (gevoel 15, niveau 1) en
"teleurstelling" veel (gevoel 16, niveau 4) (Hermans et al., 1985).
2.4.2.2 Ontwikkelingstheorie van Mahler
Mahler e.a. (1971, 1975 en 1977) beschrijven het separatie-individuatieproces als een langzaam verlopend rijpingsproces in de kindertijd. Het volgt
op een ontwikkelingsmatig normaal verlopen symbiotische fase waarin het
kind nog volledig één is met de wereld om zich heen. Er wordt een gevoel
van gescheidenheid van en verbondenheid met de wereld der realiteit
opgebouwd in het bijzonder met de ervaring van het eigen lichaam en met
de belangrijkste vertegenwoordiger van de buitenwereld zoals het kind die
ervaart: het primaire liefdesobject (de moeder). Het normaal verlopende
separatie-individuatie-proces zorgt ervoor dat het kind zelfstandig kan
functioneren in de aanwezigheid van en met de emotionele beschikbaarheid
van de moeder.
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Separatie en individuatie worden beschouwd als twee complementaire
ontwikkelingen. Separatie betekent het loskomen van het kind uit de
symbiotische fusie met de moeder. Het verloopt via de stadia van differentiatie van (differentiation), het afstand nemen van (distancing), het formeren
van grenzen ten opzichte van (boundary formation) en het loslaten van de
moeder (disengagement from the mother). Individuatie bestaat uit die
verworvenheden die de individualiteit van het kind markeren. Het staat voor
de evolutie van intra-psychische autonomie, perceptie, geheugen, cognitie
en reality-testing. Deze ontwikkelingen van separatie en individuatie beïnvloeden elkaar wederzijds maar lopen niet altijd synchroon. Het proces
verloopt in fasen te beginnen met de eerste tekenen van differentiatie,
vervolgens de periode waarin het kind volledig opgaat in zijn autonome
functioneren en de moeder bijna buitensluit, dan de belangrijke rapproachementfase, de fase van de toenadering waarin het kind, juist omdat het
duidelijker het verschil ziet tussen zichzelf en zijn moeder zijn belangrijkste
aandacht weer op haar richt en tenslotte de fase waarin een primitief
zelfgevoel ontwikkeld wordt met voorstellingen over het "zelf" die duidelijk
onderscheiden zijn van voorstellingen over objecten waarvan in de eerste
plaats de moeder genoemd moet worden. In deze ontwikkeling past het kind
zich aan aan de moeder die zich weliswaar wel richt op het kind, maar wier
adaptieve vermogen toch veel kleiner is dan van het kind. Het kind heeft
dan ook een groot vermogen zich aan de omgeving aan te passen en
zichzelf in interactie met deze omgeving (de moeder) vorm te geven.
Objectrelaties ontstaan in deze interactie wanneer het kind zich bewust
wordt van zijn gescheidenheid van de ander (de moeder) en een eigen
identiteit opbouwt. De volgende ontwikkelingsfasen kunnen onderscheiden
worden:
1.

Autistische fase (autistic phase, 0-2 maanden). Het is de
periode waarin het kind nauwelijks reageert op de wereld om
hem heen; het brengt het grootste gedeelte van de dag half
slapend half wakend door en wordt alleen maar wakker
wanneer zijn behoefte (aan o.a. voedsel en genegenheid) hem
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tot huilen aanzet. In deze fase zijn fysiologische processen
belangrijker dan psychologische. Het is de fase van het
absolute primaire narcisme waarin het kind geen gewaarwording heeft van de buitenwereld (de moeder). Het richt echter
automatisch zijn hoofd in de richting van de borst van de
moeder wanneer die nabij is en evenals het met de ogen
volgen van de moeder moeten deze reacties begrepen worden
als primitieve coenesthetische transacties van receptieve aard
met een moederend iemand die in behoefte (aan o.a. voedsel
en genegenheid) voorziet. Langzamerhand is het kind in staat
negatieve ervaringen (behoefte) te onderscheiden van positieve ervaringen (behoeftebevrediging) en later iets van de
persoon die deze positieve ervaringen bewerkstelligt (de
moeder) gewaar te worden. Dit luidt het begin in van de volgende fase, de symbiotische fase.

Symbiotische fase (symbiotic phase, 2-6 maanden). Het kind
leeft in een twee-eenheid met moeder. Het kind is weliswaar
nog volledig afhankelijk van de moeder die -als het goed isaan alle eisen van het kind tegemoet komt, maar het heeft
enige gewaarwording van haar, zij het globaal. Speciaal het
gedragen en vastgehouden worden door de moeder faciliteren
deze ontwikkeling. Ook de visuele gewaarwording van het
gezicht van de moeder speelt hier een belangrijke rol in. Het
bewegende menselijk gezicht is de eerste zinvolle gewaarwording van het kind in die zin dat het bij het kind een reactie
oproept, te weten de eerste glimlach. Het kind herkent de
moeder als degene die zijn behoefte bevredigt. Er is nog
steeds sprake van een primair narcistische relatie maar minder absoluut dan in de autistische fase. De behoefte wordt
een wens en later een verlangen (naar het object van behoeftebevrediging). Er ontstaat een rudimentair lichaamsbeeld bij

het kind in die zin dat het zijn perspectief meer naar buiten
richt, en de buitenkant van het lichaam dat meer op de buitenwereld gericht is (sensori-perceptie) als tegenpool ervaart
van de binnenkant van het lichaam dat meer naar binnen
gericht is (propriosceptie). De moeder helpt hierbij de buitenwereld te plaatsen en op de juiste wijze te waarderen. Wanneer het lichaam van het kind voldoende waardering krijgt
van de moeder, gaat ook het kind zijn lichaam waarderen en
maakt primair narcisme plaats voor secundair narcisme (via
identificatie met de zorgende moeder). In de symbiotische
fase gebeurt dit alles nog rudimentair binnen de twee-eenheid
met moeder.
Separatie-individuatie-fase (separation-individuation phase, 636 maanden). Deze fase bestaat uit 4 subfasen namelijk fase
van differentiatie, oefenfase, toenaderingsfase en fase van
consolidatie van de individualiteit.
Differentiatie en de vorming van een lichaamsbeeld (first
subphase: differentiation and the development of the body
image, 6-10 maanden). Langzamerhand wordt de sensori-perceptieve oriëntatie op de buitenwereld belangrijker, het kind
kijkt meer rond, luistert misschien en is in het algemeen
alerter (in ieder geval langere tijd alert) dan in de symbiotische fase. Er ontstaat enige doelgerichtheid in zijn blik en
bewegingen, het trekt aan moeders haar en duwt zichzelf wat
weg van moeder als het ware om haar beter op te kunnen
nemen. De manier waarop moeder het kind vertroetelde
wordt door het kind overgenomen in de manier waarop het
een speciale pop of kledingstuk vertroetelt (transitional object). Vanaf 7 maanden kijkt het kind terug naar moeder als
het zijn blik rond door de kamer heeft laten gaan ("checking
back to mother") en vergelijkt moeder met alles wat moeder
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niet is (anderen, vreemden). Er is sprake van een eerste
kennismaking met de buitenwereld buiten zichzelf en moeder.
Er ontstaat eenkennigheid en een milde angst voor vreemden,
verwondering en nieuwsgierigheid voor alles wat niet moeder
is blijft echter overheersen. Er ontstaat een differentiatie
tussen het "zelFen het "niet zelf".
Oefenfase (practising subphase, 10-16 maanden).
Langzamerhand verlegt het kind zijn aandacht van moeder
naar levenloze voorwerpen zoals zijn zuigfles en zijn speelgoed. Het wordt hierin geholpen door een snelle ontwikkeling
van zijn motorische functies. Het kind kan kruipen en lopen,
neemt letterlijk meer afstand van moeder en verovert "de
hele wereld". Het kind onderzoekt de voorwerpen visueel
met zijn ogen en onderzoekt hun smaak, vorm en reuk met
zijn tastorganen en wel met name de mond en de handen. Het
heeft veel plezier in deze bezigheden, zoekt regelmatig
contact met moeder om bij te komen ("emotional refueling")
en ontwikkelt zijn autonome ik-functies optimaal indien
moeder hem in zijn activiteiten steunt en stimuleert. In deze
fase wordt plezier in het eigen kunnen en het eigen lichaam
opgebouwd en geven deze ervaringen voeding aan een gezond (secundair) narcisme. Door zich actief te verplaatsen
krijgt het kind een actieve rol in de beslissing omtrent de
mate van nabijheid of afstand tot de moeder en neemt de
mogelijkheid voor het kind toe zelf de werkelijkheid te toetsen (met vallen en opstaan, via "trial and error") en zich over
te geven aan een magische beheersing van de wereld. Het
wint aan zelfvertrouwen en neemt een belangrijke stap in de
richting van de vorming van een eigen identiteit.
Toenadering (rapproachement subphase, 16-24 maanden).
In tegenstelling tot een relatief gebrek aan belangstelling voor
de aanwezigheid van moeder in de vorige fase, wordt het

kind veel alerter op de aanwezigheid van moeder. Het toegenomen besef van gescheidenheid van de moeder door de
toegenomen mogelijkheden zich fysiek van haar te verwijderen en de cognitieve groei leiden tot een toename van separatie-angst en bewuste pogingen de liefde van de moeder op te
zoeken. De interactie tussen moeder en kind komt op een
hoger niveau te liggen dan in de vorige fase, symbolische taal
en spel worden steeds belangrijker. Had het kind in de vorige
fase nog het idee de hele wereld te beheersen zonder dat het
het besef had dat de moeder het daarbij behulpzaam was, nu
dringt het tot het kind door dat het er alleen voor staat en het
relatief hulpeloos staat tegenover de grote wereld. De behoefte aan de hulp van moeder dringt zich nu ook op. Het kind is
misschien niet zo bang moeder zelf te verliezen maar wel
haar liefde (en bereidheid te helpen) zeker wanneer het tot
het kind doordringt dat de behoeften van het kind niet altijd
overeenkomen met moeders behoeften. Voor de moeder kan
het verwarrend zijn als ze merkt dat haar kind weliswaar
minder afhankelijk van haar is maar wel voortdurend haar
aandacht eist. Als zij maar voorspelbaar emotioneel betrokken reageert zal het kind via imitatie en identificatie de
relatie met haar internaliseren en zal de vorming van een
rijke schakering van denkprocessen,reality-testingen copinggedrag gefaciliteerd worden. Het kind heeft de neiging moeder niet uit het oog te verliezen, haar overal te volgen
(shadowing) of van haar weg te rennen in de hoop dat zij
achter het kind aan komt en het in haar armen sluit (darting
away). Separatiereacties nemen de vorm aan van hyperactiviteit en rusteloosheid en tijdens de zogenaamde rapproachementcrisis (18-24 maanden) zelfs van algemene ontevredenheid, onverzadigbaarheid en een neiging tot sterke stemmingswisselingen en woede-aanvallen. Deze crisisperiode
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wordt gekarakteriseerd door gedrag waarbij het kind afwisselend zich aan moeder vastklampt (clinging) en haar wegduwt
(pushing away) en geeft de typische ambivalentie weer van
het kind ten aanzien van moeder in deze periode: het beseft
moeder nodig te hebben maar wil niet teveel van de pas
verworven autonomie prijsgeven. Als moeder er wel is
bestaat er de angst deze autonomie te verliezen en als de
moeder er niet is bestaat er de angst het zonder haar niet te
redden. Er ontstaat echter meer sociale interactie. Het kind
krijgt niet alleen meer belangstelling voor moeder maar ook
voor anderen. Anderen worden gebruikt om de frustraties
over de afwezigheid van moeder op te vangen. In het contact
met anderen blijft wel een verlangen naar de aanwezigheid
van moeder bestaan maar wordt haar afwezigheid goedgemaakt door het beroep dat het contact met anderen doet op
het streven naar autonomie.
Een optimale afstand tot de moeder wordt mogelijk gemaakt
door:
1. de ontwikkeling van de taal; het benoemen van objecten
maakt de mogelijkheid tot controle over de omgeving groter.
2. het intemaliseringsproces van zowel de goede kanten van
de ouders als hun als negatief ervaren geboden en verbodsbepalingen (superego-vorming)
3. de ontwikkeling van het spel als mogelijkheid fantasieën
en wensen op symbolische wijze weer te geven.
Er ontstaat in deze subfase ook enige gewaarwording van het
sekse-verschil waarmee de basis voor de sekse-identiteit
wordt gelegd (gender-identity).
Consolidatie van de individualiteit en het begin van objectconstantheid. (fourth subphase: consolidation of individuality
and the beginning of emotional object constancy, 24-36 maanden).
Langzamerhand speelt het kind liever alleen door dan dat het

met moeder meegaat en het spel achterlaat. Er ontstaat actief
verzet tegen de eisen van anderen en een grotere behoefte
aan onafhankelijkheid. Terugkerend mild of matig negativisme is karakteristiek voor deze fase en waarschijnlijk nodig
voor de ontwikkeling van het gevoel van identiteit. Van
belang in dit verband is de positieve rol van geneutraliseerde
(niet door ambivalentie ondermijnde) agressie in de afronding
van het proces van separatie en individuatie. De individualiteit van het kind stabiliseert zich en leidt tot een stabiel
gevoel er zelf te zijn. Tegelijk ontwikkelt zich een objectbestendigheid, dat wil zeggen dat de emotionele libidineuze
band met het liefdesobject constant is, ook als de moeder
weg is of als het kind zich onbehaaglijk voelt. De grenzen
tussen moeder en het kind zijn duidelijk. Het kind kan nu
boos zijn op moeder, zonder dat het innerlijk beeld van haar
daardoor verstoord raakt. Het kind kan nu beter met emoties
omgaan, met name met agressie hetgeen de neutrale energie
oplevert die sublimatie bespoedigt.
Taak van de normale moeder is vooral beschermen, loslaten en merkbaar
plezier hebben in de individuatie van het kind. De separatie en individuatie
kunnen niet geheel tot stand komen als de symbiotische fase niet goed
doorlopen is. Moedigt de moeder het kind niet aan in zijn ontwikkeling naar
individuatie en autonomie, bijvoorbeeld doordat kind of moeder ziek zijn maar er kunnen duizenden redenen voor zijn- dan komt de agressie niet vrij
om te worden ingezet in de practising period in de vorm van "initiatief",
maar houdt een archaïsche slecht geïntegreerde vorm die zich kan uiten in
het "vastklampen". Hierdoor wordt een op adequate wijze doorlopen van de
separatie-individuatie-fase naar autonomie verhinderd. Dit vastklampen
(clinging) is ook in de normale ontwikkeling typisch voor de toenaderingscrisis (rapproachement crisis) tijdens de toenaderingsfase. Het gedrag dient
als afweer tegen heftige verlatingsangsten en wordt vaak afgewisseld door

55

periodes van strijd met en zich afwenden van de moeder (coeicively
demanding and negativistic behavior). Het vastklampen gaat gepaard met
een depressieve stemming en een onvermogen van het kind zich in spel te
engageren.
Overmatig vastklampen is een uiting van separatie-individuatieproblematiek en lijkt sterk op het gedrag van Paolo die op een wanhopige
wijze Francesca probeert te bereiken (zie afbeelding 1). Als zodanig is ook
de thematiek van de Fugit-Amor (FA) in de algemene ervaring van de
onbereikbare ander sterk verwant met de thematiek van separatie-individuatieproblematiek in zoverre die in het vastklampen als gedrag tot uiting
komt. Alle facetten van de verschillende ontwikkelingsfasen worden als ze
normaal verlopen in de persoonlijkheid geïnternaliseerd, als het ware
"naadloos" opgenomen, hetgeen later blijkt doordat iemand met alles wat
separatie betreft geen moeite meer heeft, initiatieven kan nemen, anderen
die van hem afhankelijk zijn zelfstandigheid kan toestaan etc. Het is dus
niet zo, dat het gedrag van volwassenen met betrekking tot separatie een
getrouwe kopie is van wat zij als kind in hun separatie-individuatie-fase
hebben meegemaakt. Naarmate de betrokkene gezonder is, is de rijkdom en
de variatie van de verschijnselen groter. Naarmate er in de jeugd meer
moeilijkheden zijn geweest met het separatie-individuatie-proces lijken de
stoornissen bij separatie meer op de processen zoals deze bij het kind in de
separatie-individuatie-fase optreden zoals het overmatig vastklampen (Masterson, 1975). De fasen van separatie en individuatie staan echter niet op
zichzelf in de psycho-dynamische ontwikkelingstheorie maar moeten ook
met alle andere ontwikkelingslijnen geïntegreerd worden. Dit is nog bij
lange na niet gebeurd en er is nog steeds discussie in hoeverre separatieindividuatie-duidingen in analyses effectief zijn. Het is daarom van belang
te beseffen dat de duiding van de "Fugit-Amor"-beleving alleen daarom al
nooit een eenduidige kan zijn.
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Mahler kan met haar ontwikkelingstheorie gesitueerd worden in een groep
van theoretici, die de nadruk leggen op de ontwikkeling van het kind van
een aanvankelijke eenheid van moeder en kind, naar een latere gescheidenheid van moeder en kind. Daar staan dan theoretici tegenover die
twijfelen aan een aanvankelijke eenheid van moeder en kind, en gescheidenheid vanaf de geboorte vooropstellen. Allereerst zal ik een aantal auteurs
bespreken die een aanvankelijke eenheid van moeder en kind benadrukken
(Kernberg, Merleau-Ponty, Lacan, Bach, Zazza en Abelin), daarna een
auteur die een gescheidenheid van moeder en kind vanaf de geboorte
vooropstelt (Stern). Ik zal afsluiten met een tweetal auteurs die vooral het
belang van de ander in het losmakingsproces benadrukken (Atkins, Cooley).
Centraal in deze bespreking staat de relatie van het kind tot zijn spiegelbeeld.
Kernberg (1984) zegt over de relatie tussen een kind en zijn spiegelbeeld dat het kind bevestiging van zijn band met moeder ziet (echoing),
maar langzamerhand ontdekt dat het niet moeder ziet, maar zichzelf, los
van moeder (separateness). De overgang van "echoing" naar "separateness"
komt in de ontwikkelingstheorie van Mahler overeen met de ontwikkeling
tijdens de rapproachementfase waarin het kind zich bewust wordt van zijn
gescheidenheid van moeder en zich afwisselend aan haar vastklampt en haar
wegduwt.
Merleau-Ponty (1964) beschrijft een ontwikkelingsstadium (vanaf 6
maanden) waarin het kind zich bewust wordt van zijn eigen lichaam en zijn
spiegelbeeld, en de observatie dat het kind eerder het spiegelbeeld van zijn
vader herkent dan dat van zichzelf. Hiermee wordt in tegenstelling tot
Mahler die in het losmakingsproces van het kind en moeder vooral de rol
van moeder beschrijft, de rol van vader in dit proces aangegeven. Het
eerder herkennen van vader in de spiegel dan zichzelf verklaart de Duitse
kinderpsycholoog Wallon simpelweg met de constatering, dat het kind beter
op de hoogte is met het complete beeld van zijn vader dan van zichzelf.
Merleau-Ponty neigt echter in zijn verklaring eerder in de richting van
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Lacan met zijn thesis dat het kind zich bewust wordt van zichzelf, als het
vaststelt dat het in de spiegel zowel voor zichzelf als anderen (de vader)
waarneembaar is. Volgens Lacan (zie Mooij, 1975) komt het kind via zijn
spiegelbeeld tot waarneming van zichzelf. De mirroring phase van Lacan
komt volgens Abelin (1971) overeen met de ontwikkeling van het kind tot
de rapproachementfase in het separatie-individuatie-proces van Mahler.
Tijdens de rapproachementfase verlaat het kind de vroege narcistische
spiegelrelatie met de moeder (mirroring phase) door toedoen van de
symbolische functie van de vader. Hiermee wordt de overgang van de
imaginaire orde naar de symbolische orde een feit: de benoeming van de
vader via de taal leidt tot aanvaarding van de wet van vader en wel dat
vader van moeder houdt en het kind daarbuiten staat, op zichzelf staat
(Lacan, zie Mooij, 197S). Door het besef een rivaal te hebben, ontstaat het
besef een rivaal te zijn. Het kind ontdekt zich aan de sociale regels te
moeten houden in de relatie met de ander, een sociaal wezen te zijn. De
wereld van de vader is er een van ontdekking van nieuwe dingen buiten, in
tegenstelling tot de wereld van de moeder die eerder gericht is op het
innerlijk (Abeling, 1980).
Bach (1980) maakt een onderscheid tussen het subjectieve zelf, dat
nabij en proprioceptief ervaren wordt, en het objectieve zelf dat als daar in
de spiegel en gezien door anderen ervaren wordt. Tijdens de rapproachementfase van het separatie-individuatie-proces (Mahler, 1975) worden deze
twee zelfbeelden tot één geheel samengesmeed. Het subjectieve zelf is
gedeeltelijk gebaseerd op internalisatie van de moeder uit de symbiotische
fase, het objectieve zelf op de beoordeling van het spiegelbeeld door
anderen o.a. de moeder van na de separatie. Dit empathisch object (het
zelfobject van Kohut) overbrugt de afstand tussen het subjectieve zelf en het
objectieve zelf, tussen subject en object. Het kind blijkt eerder in staat het
objectieve zelf (zijn spiegelbeeld) te benoemen dan het subjectieve zelf
(zichzelf) (Zazza, 1975). Hij bemerkt wel dat anderen dit als hetzelfde
benoemen en komt uiteindelijk ook tot een integratie van deze zelfbeelden,
en creëert als zodanig de psychische ruimte van het zelf.
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Tegenover de theoretici die de aanvankelijke eenheid van moeder en kind
benadrukken staan theoretici zoals Stern (1983), die de aanvankelijke
eenheid van moeder en kind (de symbiotische fase van Mahler) in twijfel
trekken en de gescheidenheid van moeder en kind vanaf de geboorte
vooropstellen. Deze auteur memoreert dat onderzoek aantoont, dat het kind
vanaf de geboorte een gretige leerling is, die voorbestemd is de wereld om
zich heen op een zeer gestructureerde wijze waar te nemen en geestelijk in
staat is voorgevormde voorstellingen te activeren, waarvan visuele schemata
en de herkenning van het gezicht van de moeder de belangrijkste zijn.
In zijn onderzoek naar de vroeg-kinderlijke ontwikkeling en relaties
beschrijft Stern (1983) drie manieren van "het zijn met de ander" die
toegepast kunnen worden op de vroeg-kinderlijke ervaringen: a. het elkaar
aanvullen, b. het delen van gemoedstoestanden, с het wederzijds beïnvloeden van eikaars gemoedstoestanden. Met het delen van gemoedstoestanden
(state-sharing) worden gebeurtenissen bedoeld als het samen geluidjes
maken, het elkaar nabootsen, het elkaar aankijken en samen lachen, waarbij
de lach van het kind aanstekelijk werkt op de moeder en omgekeerd. Het
samen delen van gemoedstoestanden is één van de eerste tekenen van zoiets
als het delen van een gelijke ervaring met een ander, van intersubjectiviteit.
Tijdens de momenten van het samen delen van gemoedstoestanden komt het
kind tot de ontdekking dat deze ervaring niet uniek is, maar gedeeld wordt
door anderen en komt het tot intimiteit. Om dit te kunnen bewerkstelligen
moet het kind het onderscheid tussen zichzelf en de ander in stand kunnen
houden, anders verliest het delen van gemoedstoestanden zijn aantrekkingskracht (overigens kan het delen van gemoedstoestanden zoals het elkaar
aankijken ook beangstigend werken en een negatieve intimiteit oproepen).
Centraal in de theorie van Stem (1983) staat het kind dat, los van de
moeder, komt tot intimiteit met moeder. In de theorie van Mahler leidt een
juist gedoseerde intimiteit met moeder juist tot losmaking van moeder.
Beide theorieën benadrukken echter het belang van de ander (de moeder)
voor de ontwikkeling van het kind (van afhankelijkheid van de moeder naar
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onafhankelijkheid van de moeder). Het grote belang van het werk van
Mahler voor mijn studie is, dat zij oog heeft voor minder gunstig verlopende ontwikkelingsprocessen en aannemelijk heeft gemaakt, dat bijvoorbeeld
overmatig vastklampen van het kind aan de moeder een aanwijzing is voor
overmatige afhankelijkheid van het kind van de moeder, hetgeen zijn
onafhankelijkheid in de weg staat. Of deze afhankelijkheid nu bestaat op
basis van eenheid of gescheidenheid is van minder belang, maar is met een
problematisch afgewikkelde eenheid van moeder en kind wel beter te begrijpen.
In tegenstelling tot de voorgaande auteurs, waaronder Mahler, die de rol
van opvoeders benadrukken voor het ontstaan van zelfbeeld en objectrelaties
bij kinderen, vraagt Atkins (1983) aandacht voor de rol van niet-opvoeders
voor het ontstaan van zelfbeeld en objectrelaties bij kinderen. Hij benadrukt
het belang van de spiegelrelatie met een ander kind voor het ontstaan van
een zelfbeeld van een kind op basis van gelijkenis met dat andere kind.
Kinderen apen elkaar na en stimuleren eikaars ontwikkeling.
De socioloog Cooley (1902) zegt dat we ons in het sociale verkeer
vaak inleven in de belevingswereld van de ander die zich in andere omstandigheden bevindt (sympathetic imagination). Dit kan zover gaan dat we
voor ons zelfbeeld volledig afhankelijk worden van het idee dat we hebben
over hoe de ander ons beleeft (looking glass self)· Ons zelfbeeld ontwikkelt
zich van onze verbeelding van het beeld dat een ander van ons heeft, via
onze verbeelding van de beoordeling van dit beeld van ons door de ander,
naar een soort trots of loskomen van deze denkbeeldige beoordeling. Ook
hiermee wordt de ontwikkelingstheorie van Mahler in een breder kader
geplaatst en wordt het belang van anderen voor het losmakingsproces
weergegeven namelijk als een ontwikkeling vanuit een zelfbeeld, waarvoor
we afhankelijk zijn van anderen, naar een zelfbeeld waarvoor we onafhankelijk zijn van anderen.

2.4.3 De winnaar ("Воven-positie", В) en de verliezer ("Onder
positie", О)
Een ander voorbeeld van een algemene modaliteit is de ervaring van de
winnaar en de verliezer. Ook dit zijn voor iedereen herkenbare ervaringen.
De Spaanse schilder Goya bracht deze ervaringen op treffende wijze tot
uitdrukking. Hij werd geïnspireerd door het verslag van de gevangenneming
van de beruchte bandiet El Maragato, die door het land trok en het geld en
de goederen van de mensen stal. Men vertelde, dat hij op een van zijn
rooftochten in een huis inbrak en de mensen die daar aanwezig waren met
zijn geweer bedreigde. Toevallig was er ook een monnik aanwezig, die naar
voren trad en hem zijn schoenen aanbood. Op het moment dat de bandiet ze
aannam greep de monnik het geweer, overmeesterde de bandiet in een
hevig gevecht en bond hem de armen op de rug. Dit verhaal bracht Goya
ertoe een serie schilderijen te vervaardigen, waarop hij de dramatische val
van de bandiet van de positie van de overwinnaar naar de positie van de
verliezer uitbeeldde (zie afbeelding 2). Vijf externe beoordelaars (3 vrouwen en 2 mannen) werden gevraagd aan de hand van afbeeldingen van deze
schilderijen de gevoelens weer te geven van de bandiet op het moment, dat
hij op het eerste schilderij de situatie nog volledig meester is (en zich in de
"Boven-positie" bevindt) en vervolgens op het moment dat hij zich op het
zesde schilderij gewonnen geeft (en zich in de "Onder-positie" bevindt).
Uiteraard werd hen het verhaal van de bandiet verteld en scoorden zij
onafhankelijk van elkaar de gevoelens van de bandiet middels de standaard
vragenlijst (bijlage 2). De inter-rater-betrouwbaarheid van het gevoelspatroon van de winnaar (schilderij 1) was 0.87 en van de verliezer (schilderij
6) 0.91 (coëfficiënt alfa, Cronbach). Van ieder van de 16 gevoelens wordt
nu voor de 5 beoordelaars gezamenlijk de gemiddelde score bepaald,
hetgeen leidt tot het algemeen gevoelspatroon van de winnaar (B) en het
algemeen gevoelspatroon van de verliezer (O).
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Het algemene gevoelspatroon van de "Boven-positie" В luidt:

affectar.

1

2

3

4

5

6

7

8

niveau

4

4

3

1

4

3

1

0

affectar.

9

10

11

12

13

14

15

16

niveau

0

0

4

2

0

0

2

0

(Voor de betekenis van de cijfers wordt verwezen naar bijlage 2)

Het algemene gevoelspatroon van de "Onder-positie" O is:

affectar.

1

2

3

4

5

6

7

8

niveau

0

0

0

4

0

0

1

0

affectar.

9

10

11

12

13

14

15

16

niveau

3

1

1

1

0

3

1

5

(voor de betekenis van de cijfers wordt verwezen naar bijlage 2)

In het algemeen komt de grondstructuur van het gevoel van de winnaar
("Boven-positie") overeen met een overmaat aan Z-gevoelens (zelfbevesti
ging) over A-gevoelens (contact met de ander) en een overmaat aan Pgevoelens (positieve) ten opzichte van N-gevoelens (negatieve) zie ook tabel
2, blz. 46. De overeenkomst met het gevoel bij geslaagde separatie en
individuatie is opvallend. "Vreugde" wordt veel ervaren (gevoel 1, niveau
4), "eigenwaarde" veel (gevoel 2, niveau 4), "geluk" tamelijk veel (gevoel
3, niveau 3) "zich zorgen maken" weinig (gevoel 4, niveau 1), "krachtig-

63

heid" veel (gevoel 5, niveau 4), "genieten" tamelijk veel (gevoel 6, niveau
3), "zorgzaamheid" weinig (gevoel 7, niveau 1), "liefde" helemaal niet
(gevoel 8, niveau 0), "ongelukkig zijn" helemaal niet (gevoel 9, niveau 0),
"tederheid" helemaal niet (gevoel 10, niveau 0), "zelfverzekerdheid" veel
(gevoel 11, niveau 4), "zelfvertrouwen" nogal (gevoel 12, niveau 2),
"intimiteit" helemaal niet (gevoel 13, niveau 0), "neerslachtigheid" helemaal
niet (gevoel 14, niveau 0), "trots" nogal (gevoel 15, niveau 2) en "teleurstelling" wordt helemaal niet ervaren (gevoel 16, niveau 0) (Hermans et al.,
1985). Ook qua thematiek is de ervaring van de winnaar verwant met de
ervaring van iemand die zich individueert en zich daarbij profileert ten
opzichte van en zich losmaakt van een belangrijke ander.
Mahler e.a. (1975) beschrijven bij de bespreking van de vierde
subfase van het separatie-individuatie-proces als typische uiting van de
consolidatie van de individualiteit het volgende gedrag: Het kind verzet zich
actief tegen de eisen van anderen, het heeft een sterke behoefte aan onafhankelijkheid en het vertoont daarbij een mild tot matig negativisme. Zij
bespreken dan in dit verband de positieve rol van gezonde (neutrale of
geneutraliseerde) agressie om adequate separatie en individuatie te bewerkstelligen. Dit gedrag lijkt sterk op het gedrag van de bandiet El Maragato
wanneer hij de monnik onder schot houdt (zie afbeelding 2). Als zodanig is
de thematiek van de winnaar ("Boven-positie", B) sterk verwant met de
thematiek van geslaagde separatie en individuatie in zoverre dit in het door
Mahler beschreven gedrag tijdens de subfase van de consolidatie van de
individualiteit tot uiting komt.
De grondstructuur van het gevoel van de verliezer (Onder-positie",
O) laat een sterk overheersen van N-gevoelens zien over P-gevoelens
waarbij zowel de Z-gevoelens als de A-gevoelens laag scoren. Zie voor de
relaties tussen affecten, gevoelscategorieën en de algemene ervaringen tabel
2, blz 46. Als zodanig neemt het gevoel van de verliezer een tussenpositie
in tussen de gevoelens van de algemene ervaring van de onbereikbare ander
("Fugit Amor", FA) en de winnaar ("Boven-positie", B). De grondstructuur
van het gevoel van de twee laatste ervaringen is diametraal verschillend.
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Laat het gevoel van de ervaring van de onbereikbare ander (FA) een sterk
overheersen van A-gevoelens over Z-gevoelens zien en een sterk overheer
sen van N-gevoelens over P-gevoelens, het gevoel van de winnaar (B) laat
daarentegen een sterk overheersen van Z-gevoelens over A-gevoelens en Pgevoelens over N-gevoelens zien. Met een bijna afwezigheid van Z-gevoe
lens en A-gevoelens en een sterk overheersen van N-gevoelens over Pgevoelens staat het gevoel van de verliezer (O) tussen het gevoel van de
ervaring van de onbereikbare ander (FA) en de winnaar (B) in, zij het meer
aan de kant van het gevoel van de ervaring van de onbereikbare ander (FA)
(op grond van een overeenstemming wat betreft een sterk overheersen van
N-gevoelens over P-gevoelens).
Ook qua thematiek binnen de ontwikkelingstheorie van Mahler lijkt
het gevoel van de verliezer ("Onder-positie", O) een tussenpositie in te
nemen tussen de thematiek van het gevoel van de ervaring van de onbe
reikbare ander ("Fugit Amor", FA) en de ervaring van de winnaar ("Bovenpositie", В). Was de thematiek van de ervaring van de onbereikbare ander
(FA) sterk verwant met de thematiek van de typische separatie-individuatieproblematiek tijdens de toenaderingsfase (vastklampen als uiting van geen
separatie en geen individuatie) en de thematiek van de winnaar (B) sterk
verwant met de thematiek van de consolidatie van de individualiteit tijdens
de vierde sub-fase (onafhankelijk "agressief gedrag als uiting van wel
separatie en wel individuatie), de thematiek van de verliezer (O) lijkt sterk
op de thematiek van de depressieve reactie zoals Mahler e.a. (1975) die
beschrijven wanneer een geslaagde separatie niet gedragen wordt door vol
doende individuatie (wel separatie, geen individuatie). De "terneergeslagen"
positie van El Maragato, wanneer hij door de monnik vastgebonden wordt
spreekt voor zichzelf (zie afbeelding 2).
De overeenkomst tussen het gevoel van de verliezer en het gevoel
bij een depressieve reactie is opvallend: "vreugde" wordt helemaal niet
ervaren (gevoel 1, niveau 0), "eigenwaarde" helemaal niet (gevoel 2,
niveau 0), "geluk" helemaal niet (gevoel 3, niveau 0), "zich zorgen maken"
veel (gevoel 4, niveau 4), "krachtigheid" helemaal niet (gevoel 5, niveau
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0), "genieten" helemaal niet (gevoel 6, niveau 0), "zorgzaamheid" weinig
(gevoel 7, niveau 1), "liefde" helemaal niet (gevoel 8, niveau 0), "ongelukkig zijn" tamelijk veel (gevoel 9, niveau 3), "tederheid" weinig (gevoel
10, niveau 1), "zelfverzekerdheid" weinig (gevoel 11, niveau 1), "zelfvertrouwen" weinig (gevoel 12, niveau 1), "intimiteit" helemaal niet (gevoel
13, niveau 0), "neerslachtigheid" tamelijk veel (gevoel 14, niveau 3),
"trots" weinig (gevoel 15, niveau 1) en "teleurstelling" wordt heel veel
ervaren (gevoel 16, niveau 5) (Hermans et al., 1985).
Mahler e.a. beschrijven de depressieve reactie niet als een fasespecifieke respons maar eerder als een respons op fase-inadequaat gedrag
zoals te vroege separatie bij onvoldoende individuatie bijvoorbeeld in de
differentiatie subfase. Ook actuele verlating door de moeder geeft deze
reactie (Bowlby, 1968) en als zodanig lijkt de depressieve reactie dan ook
een uiting van algemene ontwikkelingsproblematiek (niet te herleiden tot
een specifieke subfase; Bowlby, 1979). De algemene ervaring van de
verliezer (O) zal in deze studie dan ook gebruikt worden als een algemene
marker voor aanwezigheid van psychische problematiek. Hieronder kan ook
de gestoorde persoonlijkheidsontwikkeling begrepen worden bij de narcistische stoornis.
Volgens Miller (1981) houdt de narcistische stoornis de eenzame
opsluiting in van het "ware ik" in de gevangenis van het "onechte ik"
("false self" volgens Winnicot, 1971) ten koste van oprechte levenslust en
een vrij contact met het "ware ik" met echte gevoelens (gezond narcisme).
De gezond narcistische behoefte van het kind aan respect, weerklank,
begrip, medeleven en weerspiegeling ondergaan een specifiek lot:
1.
2.
3.

Gevoelens van jaloezie, afgunst, woede, eenzaamheid, machteloosheid en angst worden niet bewust ervaren.
Er ontwikkelt zich een "alsof-persoonlijkheid" ("false self"
volgens Winnicot, 1971).
Er treedt een blijvende binding op aan de ouders die als
introjecties worden meegenomen: de eenzaamheid in het
ouderlijk huis leidt tot het latere isolement van het "ik".

Het "ik" is alleen nog toegankelijk voor gevoelens die de inwendige
rechter, de erfgenaam van de ouders, toelaat en goedkeurt. In het algemeen
zijn dit positieve en verheven gevoelens en geven deze aanleiding tot
grootheidsideeën. De depressie, de inwendige leegte, is echter de prijs die
betaald moet worden (vervreemding volgens Lacan, zie Mooij, 1975). Het
kind met de latere narcistische stoornis werd alleen als "onecht ik" geliefd
door zijn ouders, namelijk dat deel van het ik dat tegemoet kwam aan de
behoeften van de ouders. Men kan pas zichzelf liefhebben (accepteren)
zoals men is als men door een ander (de ouders) bemind is (geaccepteerd
is) zoals men is. Men kan pas een ander liefhebben zoals hij is als men
zichzelf liefheeft zoals men is. Omdat een mens met een narcistische
stoornis zichzelf niet kan liefhebben zoals hij is, kan hij ook een ander niet
liefhebben zoals die is: Het isolement is compleet, de vervreemding alom,
hij blijft gevangen in de imaginaire orde (mirroring phase) volgens Lacan
(zie Mooij, 1975) en de overeenkomst met de "gebonden" positie van EI
Maragato is opvallend. Weliswaar kijkt de bandiet de monnik die hem
vastbindt aan maar zijn belangstelling voor de monnik is slechts egocentrisch gericht, slechts ingegeven door zijn verbazing over diens onvermoedde capaciteiten. Volgens Lacan ziet iemand die zich in de imaginaire orde
bevindt weliswaar de ander, maar kan hij de ander niet zien als anders,
maar als gelijke (in het geval van de bandiet als meerdere in het gevecht).
De belangstelling voor de ander (het andere) wordt wezenlijk onderhouden
door de belangstelling die degene die zich in de imaginaire positie bevindt
zichzelf toedraagt (zie Mooij, 1975). Daarom kan men de "gebonden"
positie van de bandiet ook narcistisch noemen en kan gekrenkt narcisme tot
een verliezerervaring leiden.
2.4.4 Toepassing
De toepassing van de algemene ervaringen zal aan de hand van een voorbeeld verder verduidelijkt worden. In tabel 1 op blz 38 is een getallenmatrix
weergegeven die ontstaat wanneer het betreffende individu zijn bijzondere
ervaringen (1 t/m 4) scoort aan de hand van de standaardlijst van gevoelens
(rijen). Zijn eerste waardegebied heeft als inhoud "Ik realiseer me, dat ik
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door mijn opvoeding niet bij de andere kinderen paste" met als gevoelsmodaliteit de kolom getallen bij bijzondere ervaring 1:

affectnr.

1

2

3

4

5

6

7

8

niveau

0

1

0

3

1

1

0

0

affectnr.

9

10

11

12

13

14

15

16

niveau

4

4

0

0

0

3

0

3

Deze bijzondere ervaring kan wat gevoelspatroon betreft vergeleken worden
met gevoelspatronen van de algemene ervaringen, in dit geval de ervaringen
van de "Fugit Amor", de "Boven-positie" en de "Onder-positie". De
modaliteiten hiervan staan ook in de tabel en wel in de kolommen bij de
respectievelijke algemene ervaringen FA, В en O. De correlatie tussen de
gevoelsmodaliteit van de bijzondere ervaring 1 en de gevoelsmodaliteiten
van de algemene ervaringen FA, В en O zijn respectievelijk 0.44, -0.44 en
0.84.
Het gevoel dat het individu heeft bij zijn bijzondere ervaring 1 vertoont een
gematigd positieve samenhang met het verlangen de ander te bereiken
zonder dat dit lukt (FA), vertoont een gematigde, zij het negatieve samen
hang met het gevoel aan de winnende hand (B) te zijn en vertoont een zeer
hoge, positieve samenhang met het gevoel aan de verliezende hand te zijn
(O).
Om het bovenbeschreven meetinstrument sensitiever te maken voor de
achtergrond van de te onderzoeken problematiek c.q. de problematiek van
de naoorlogse generatie oorlogsslachtoffers worden aan de standaardproce
dure van de zelfconfrontatiemethode enkele specifieke vragen toegevoegd.
Deze zullen in de volgende paragraaf behandeld worden.
2.5 Specifieke ervaringen
De specifieke vragen, die als specifieke ervaringen aan de standaardproce-
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dure van het zelfonderzoek toegevoegd worden, luiden als volgt:
I.
II.

Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?

III.

Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?

IV.

Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?

V.

Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?

De specifieke ervaringen worden eveneens met de standaardlijst van 16
gevoelens gescoord (zie bijlage 2.) en geven in de matrix S extra kolommen
getallen die de persoonlijke waardering van het betreffende individu
weergeven van de vijf specifieke ervaringen. Voor het individu beschreven
in tabel 1 op blz. 38 zijn dit de vijf kolommen die staan achter de getallen I
t/m V onder "specifieke ervaringen". Ook nu kunnen weer correlaties
berekend worden tussen de gevoelsmodaliteiten van de specifieke ervarin
gen en de algemene ervaringen zoals dat in het voorbeeld van de vorige
paragraaf voor de bijzondere ervaringen beschreven werd. Zo bestaat er
voor het individu beschreven in tabel 1 tussen de gevoelsmodaliteit van de
specifieke ervaring "Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw
ouders?" (de kolom bij de specifieke ervaring II) en respectievelijk de
gevoelsmodaliteiten van de FA, В en O ervaring een correlatie van respec
tievelijk 0.59, -0.49 en 0.60. Het gevoel dat het betreffende individu heeft
bij deze specifieke ervaring vertoont een hoge, positieve samenhang met het
verlangen de ander te bereiken zonder dat dit lukt, vertoont een gematigde,
zij het negatieve samenhang met het gevoel aan de winnende hand te zijn en
vertoont een hoge, positieve samenhang met het gevoel aan de verliezende
hand te zijn.
Als we nu tabel 1 op blz. 38 als geheel overzien valt op dat er drie
soorten ervaringen zijn, die alle aan de hand van dezelfde standaardlijst
gevoelens gescoord worden:
1.

de bijzondere ervaringen, die per individu een verschillende
inhoud en een verschillende gevoelsmodaliteit opleveren en
per individu worden vastgelegd in 10 tot 40 waardegebieden.

2.

de specifieke ervaringen naar aanleiding van de vragen I t/m
V, die per individu een gelijke inhoud maar een verschillende
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3.

gevoelsmodaliteit geven.
de algemene ervaringen als referentie, die als standaard een
gelijke inhoud en een gelijke gevoelsmodaliteit hebben.

De bijzondere ervaringen lenen zich bij uitstek voor intra-individueel
onderzoek van een individu, de algemene ervaringen voor inter-individueel
onderzoek van meerdere individuen. De specifieke ervaringen nemen in
deze een tussenpositie in en spelen in deze studie zowel in het intra-individuele als het inter-individuele onderzoek een belangrijke rol. In het volgende hoofdstuk zal dit nader aan de orde komen.
2.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de waarderingstheorie en zelfconfrontatiemethode
van Hermans besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie soorten
ervaringen:
1.
Bijzondere ervaringen die qua inhoud en modaliteit verschillen per individu.
2.
Specifieke ervaringen gericht op de te onderzoeken problematiek van de naoorlogse generatie oorlogsslachtoffers die per
individu een gelijke inhoud maar een verschillende modaliteit
opleveren.
3.

Algemene ervaringen met voor elk individu een vaste inhoud
en modaliteit.

De "Fugit Amor "-ervaring en de ervaringen van de "Boven-positie" en de
"Onder-positie" worden beschreven, waarbij de "Fugit Amor"-ervaring qua
thematiek verwant is met de separatie-individuatie-problematiek zoals
beschreven door Mahler. Aan de hand van een voorbeeld wordt de toepassing besproken (zie ook tabel 1, blz. 38).
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HOOFDSTUK 3

MATERIAAL EN METHODE

3.1 Inleiding
De huidige studie betreft een exploratief onderzoek naar de problematiek
van de naoorlogse generatie oorlogsslachtoffers, waarbij twee groepen met
elkaar vergeleken worden, die op het oorlogsverleden van hun ouders
maximaal verschillen maar verder zo veel mogelijk vergelijkbaar zijn. Ik
heb gekozen voor een patiëntenpopulatie, omdat verwacht mag worden dat
thematiek verwant met separatie-individuatieproblematiek in een patiëntenpopulatie sterker naar voren zal komen dan in een niet-patiëntenpopulatie.
Voorts heb ik als clinicus te maken met een patiëntenpopulatie.
3.2 Vraagstelling
Met de in hoofdstuk 2 besproken zelf-confrontatie-methode van Hermans
kan van ieder individu een waarderingssysteem opgesteld worden. Het
waarderingssysteem van elk individu kan onderzocht worden op het voorkomen van de thematiek van de "Fugit Amor" (FA)-ervaring, de ervaring van
de "Boven-positie" (B) en de ervaring van de "onder-positie" (O) in de
modaliteiten van de bijzondere en specifieke ervaringen van het individu.
Hierbij wordt aangenomen, dat een hoge positieve correlatie van de modaliteit van een bijzondere ervaring van een individu met de "Fugit Amor"modaliteit een aanwijzing is voor onvoldoende separatie ten aanzien van het
object, dat in de betreffende ervaring beschreven wordt en het voorkomen
van een gemiddeld genomen hoge positieve samenhang tussen de modaliteiten van de bijzondere ervaringen van een individu en de FA-modaliteit
aanwijzing is voor separatie-individuatieproblematiek bij dat individu.
Bovendien wordt aangenomen, dat een hoge positieve correlatie van de
modaliteit van een bijzondere ervaring van een individu met de B-modaliteit
een aanwijzing is voor de sterk zelfbevestigende werking van de betreffende
ervaring en deze op inhoudsniveau informatie geeft over de richting van de
individuatie bij dat individu. Het voorkomen van een gemiddeld genomen
hoge positieve samenhang tussen de modaliteiten van de bijzondere ervarin73

gen van een individu en de B-modaliteit is dan een aanwijzing voor de mate
van individuatie van dat individu. Deze benadering van de separatie-individuatieproblematiek is indirect van aard in tegenstelling tot de vaak directe
benaderingswijzen beschreven in de literatuur. De methode lijkt voldoende
sensitief gezien de sterke verwantschap in thematiek tussen de concepten
separatie en individuatie enerzijds en de ervaringen van de onbereikbare
ander ("Fugit Amor", FA) en de winnaar ("Boven-positie", B) anderzijds.
Verder kan het waarderingssysteem van elk individu zowel wat betreft
bijzondere als specifieke ervaringen onderzocht worden op het voorkomen
van ervaringen, waarbij het individu het gevoel heeft aan de verliezende
hand te zijn. Hiervan is sprake wanneer de betreffende ervaring van dat
individu qua gevoelsmodaliteit hoog positief correleert met de gevoelsmodaliteit van de ervaring van de "Onder-positie" (O). Deze ervaring neemt
tussen de "Fugit Amor"-ervaring en de ervaring van de winnaar een
tussenpositie in omdat weliswaar een negatieve ervaring aangeduid wordt
(in tegenstelling tot de ervaring van de winnaar) maar er zeker geen contact
met de ander nagestreefd wordt (in tegenstelling tot de "Fugit Amor"ervaring). Zie ook tabel 2 blz. 46.
Verder is deze ervaring niet de absolute tegenpool van de ervaring
van de winnaar omdat de correlatie tussen de B- en O-modaliteiten "slechts"
-0.49 is. (zie Hermans, 1988). Ten opzichte van het theoretische separatieindividuatie-concept neemt deze ervaring dan ook een tussenpositie in en
aangenomen wordt dat een gemiddeld genomen hoge positieve samenhang
tussen de modaliteiten van de bijzondere ervaringen van een individu en de
O-modaliteit eerder een algemene marker is voor het voorkomen van
psychische problematiek bij dat individu.
Met de vijf specifieke ervaringen kan een eventuele specifieke
achtergrond van de separatie-individuatieproblematiek onderzocht worden.
Men kan veronderstellen, dat deze vragen inhoudelijk specifieke informatie
geven over de achtergrond van eventueel aanwezige separatie-individuatieproblematiek, wanneer zij hoog positief correleren met de FA-modaliteit,
zij inhoudelijk specifieke informatie geven over richting van de individu74

atie, wanneer zij hoog positief correleren met de B-modaliteit en zij inhoudelijk specifieke informatie geven over eventueel aanwezige algemene
problematiek wanneer zij hoog positief correleren met de O- modaliteit.
De volgende vraagstellingen kunnen dan ook geformuleerd worden:
1.

Komt in de waarderingssystemen van de onderzoeksgroep
van kinderen van oorlogsgetroffenen de algemene 'Fugit
Amor" (FA)-ervaring significant in meerdere mate naar voren
in de modaliteiten van hun bijzondere ervaringen dan in de
waarderingssystemen van de vergelijkingsgroep van kinderen
van niet-oorlogsgetroffenen?

2.

Wat is de rol van de algemene "Fugit Amor"-ervaring (FA) in
het individuele waarderingssysteem van kinderen van oorlogsgetroffenen en niet-oorlogsgetroffenen, zoals die naar voren
komt in de modaliteiten van hun bijzondere ervaringen en wat
is de inhoud van deze ervaringen?

3.

Komt in de waarderingssystemen van de onderzoeksgroep
van kinderen van oorlogsgetroffenen de algemene ervaring
van de "Boven-positie" (B) significant in mindere mate naar
voren in de modaliteiten van hun bijzondere ervaringen dan
in de waarderingssystemen van de vergelijkingsgroep van
kinderen van niet-oorlogsgetroffenen?

4.

Wat is de rol van de algemene ervaring van de "Bovenpositie" (B) in het individuele waarderingssysteem van kinderen
van oorlogsgetroffenen en niet-oorlogsgetroffenen, zoals die
naar voren komt in de modaliteiten van hun bijzondere ervaringen en wat is de inhoud van deze ervaringen?

5.

Is er tussen de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep in
hun waarderingssystemen een significant verschil in voorkomen van de algemene ervaring van de "Onder-positie" (O),
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zoals die naar voren komt in de modaliteiten van hun bijzondere ervaringen?
6.

Wat is de rol van de algemene ervaring van de "Onderpositie" (O) in het individuele waarderingssysteem van kinderen van oorlogsgetroffenen en niet-oorlogsgetroffenen, zoals
die naar voren komt in de modaliteiten van hun bijzondere
ervaringen en wat is de inhoud van deze ervaringen?

7.

Komen in de waarderingssystemen van de onderzoeksgroep
in vergelijking met de vergelijkingsgroep de algemene ervaringen van de "Fugit Amor" (FA), de "Boven-positie" (B) en
de "Onder-positie" (O) significant in meer of mindere mate
naar voren in de modaliteiten van hun specifieke ervaringen
en wat is de specifieke informatie over de algemene problematiek van deze groep?

8.

Wat is de rol van de algemene ervaringen van de "Fugit
Amor" (FA), de "Boven-positie" (B) en de "Onder-positie"
(O) in de specifieke ervaringen van kinderen van oorlogsgetroffenen en niet-oorlogs-getroffenen, zoals die naar voren
komt in de modaliteiten van hun specifieke ervaringen en wat
is de specifieke informatie over de individuele problematiek
van deze individuen?

Voor de groepsstudie betekent dit dat de gevonden correlaties op onderlinge
verschillen in hoogte tussen beide groepen onderzocht worden en op significantie getoetst met de toets van Mann en Whitney.
Voor het onderzoek van het individuele waarderingssysteem betekent
dit dat vooral gelet wordt op de plaats die de bijzondere en de specifieke
ervaringen hierin innemen waarvan de modaliteiten hoog correleren met de
modaliteiten van de algemene ervaringen die bij de vergelijking tussen
onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep significant verschillen. Onderzoek
van de inhoud van deze ervaringen zal deze studie verder verdiepen.
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3.3 Opzet van het onderzoek
3.3.1 Onderzochte personen
3.3.1.1 Selectie van de onderzochte personen
De selectie van proefpersonen vond plaats op grond van de in de volgende
paragraaf te beschrijven selectiecriteria in de periode '88-'90. Na aanmelding bij de RIAGG hadden de cliënten een gesprek met een van de vaste
leden van de intake-staf. In een multidisciplinair overleg werd daarna de
diagnose gesteld en door de onderzoeksonafhankelijke voorzitter op grond
van de selectiecriteria besloten of cliënt wel of niet in het onderzoek zou
worden opgenomen. Daarna kwamen die geselecteerde cliënten bij mij voor
een eerste gesprek waarin ik hen om medewerking aan het onderzoek
verzocht (uiteraard na informed consent procedure met uitleg over doel en
opzet alsmede privacy waarborg van het onderzoek). Alle cliënten stemden
erin toe mee te werken aan het onderzoek. Bij vervolging van de ouders
kwamen ze in de onderzoeksgroep anders in de vergelijkingsgroep, tot een
maximum van 15 per groep. Daarna werd door mij in de volgende 2 tot 3
gesprekken het eerder beschreven gestructureerd interview afgenomen.
In de onderzoeksgroep waren er in deze fase geen uitvallers, in de
vergelijkingsgroep 4, allen cliënten met persoonlijkheidsproblematiek met
een ambivalente houding ten aanzien van de behandeling. Hoewel deze
ambivalentie ook in de onderzoeksgroep voorkwam is het denkbaar dat er
mogelijk sprake was van een grotere motivatie in de onderzoeksgroep
waardoor er geen uitvallers waren. Hierbij zou enige bias ingeslopen
kunnen zijn in die zin dat in de onderzoeksgroep meer persoonlijkheidsproblematiek bij de cliënten aanwezig zou kunnen zijn dan in de vergelijkingsgroep en derhalve relatief zwaardere problematiek in de onderzoeksgroep
dan in de vergelijkingsgroep. Om deze mogelijkheid te onderzoeken heb ik
in tabel 3 (A en B) de problematiek van de personen van de onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep gerubriceerd door classificatie volgens
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Tabel ЗА:
Classificatie volgens de DSM Ш-R van de cliënten van de onderzoeksgroep (no. 1 t/m 15) en de vergeujkingsgroep no. 16 t/m 30)
Onderzoeksgroep
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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atypi sehe persoonlijkheidsstoornis 301.89
identiteitsstoornis 313.82
beroepsprobleem V62.20
atypische persoonlijkheidsstoornis 301.89
aanpassingsstoomis met depressieve stemming 309.00
aanpassingsstoomis met gemengde emotionele kenmerken
309.28
atypische angststoornis 300.00
ontwijkende persoonlijkheidsstoornis 301.82
huwelijksprobleem V61.10
theatrale trekken.
aanpassingsstoornis met depressieve stemming 309.00
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 301.82
andere interpersoonlijke problemen V61.81
schizothyme persoonlijkheidsstoornis 301.22
aanpassingsstoornis met gemengde stoornis van emoties en
gedrag 309.40
dysthyme stoornis 300.40
aanpassingsstoomis met angstige stemming 309.24
levensfaseprobleem V62.89
afhankelijke trekken.
dysthyme stoornis 300.40
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 301.60
identiteitsstoornis 313.82
ontwijkende trekken.

Tabel ЗВ:
Classificatie volgens de DSM Ш-R van de cliënten van de onderzoeksgroep (no. 1 t/m 15) en de vergeujkingsgroep no. 16 t/m 30)
Vergeujkingsgroep
16.

aanpassingsstoornis met lichamelijke klachten 309.82
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 301.60

17.

paniekstoornis met milde agorafobie 300.21

18.

andere interpersoonlijke problemen V62.81
atypische persoonlijkheidsstoornis 301.89

19.

problemen ten gevolge van andere levensomstandigheden
V62.89; theatrale persoonlijkheidsstoornis 301.50

20.

sociale fobie 300.23
dwangmatige en ontwijkende trekken.

21.

aanpassingsstoornis met gemengde emotionele kenmerken
309.28; dwangmatige trekken.

22.

aanpassingsstoornis met gemengde emotionele kenmerken
309.28

23.

aanpassingsstoornis met depressieve stemming 799.90

24.

aanpassingsstoornis met gemengde stoornis van emoties en
gedrag 309.40

25.

afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 301.60

26.

huwelijksprobleem V61.10
afhankelijke trekken.

27.

dysthyme stoornis 300.40

28.

huwelijksprobleem V61.10
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 301.60

29.

werkprobleem V62.20; passief-agressieve trekken.

30.

aanpassingsstoornis met depressieve stemming 309.00; gemengde

persoonlijkheidsstoornis

(theatraal,

afhankelijk)

301.89
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DSM-III-R. Bij bestudering van de tabel blijkt de problematiek van de
cliënten van zowel de onderzoeksgroep als de vergelijkingsgroep б maal
aanleiding gegeven te hebben tot de classificatie persoonlijkheidsstoornis en
4 maal tot de classificatie persoonlijkheids-trekken. (Met persoonlijkheids
trekken wordt in dit verband bedoeld dat er bij de cliënt weliswaar aanwijzingen waren voor een lichte vorm van persoonlijkheidsproblematiek maar
onvoldoende om deze problematiek in het DSM ΠΙ-R-systeem als persoon
lijkheidsstoornis te classificeren). Kennelijk heeft de genoemde uitval in de
vergelijkingsgroep in ieder geval op dit punt niet tot scheefgroei geleid.
Onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep blijven op dit punt dan ook verge
lijkbaar.
Wat betreft representativiteit van de onderzochte personen met
vervolgde ouders ten aanzien van de hele populatie van kinderen van
oorlogsslachtoffers kan gesteld worden, dat er in de opzet van het onder
zoek gekozen is voor een deelpopulatie uit de algemene populatie en wel
die personen die zich met levens-en gezinsproblemen melden bij de Riagg.
Nu heeft de Riagg in de regio Rotterdam-centrum een monopoliepositie
voor de behandeling van cliënten met levens-en gezinsproblemen, omdat er
weinig vrijgevestigde psychiaters in de regio aanwezig zijn en de vlakbij
gelegen psychiatrische polikliniek zich eerder richt op cliënten met psychiatrische problematiek. De onderzochte groep is derhalve wel representatief
voor kinderen van oorlogsslachtoffers die hulp zoeken voor levens-en
gezinsproblemen, maar het is niet zeker of deze representatief zijn voor de
totale populatie van kinderen van oorlogsslachtoffers, omdat hierover op dit
moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, maar wat mogelijk zal
blijken uit toekomstig onderzoek. Onderzocht worden 15 kinderen geboren
na 1945 van ouders waarvan tenminste een van beide op de in de inleiding
beschreven wijze door de tweede wereldoorlog getroffen werd (onderzoeksgroep) en 15 kinderen geboren na 1945 van ouders, waarvan geen van
beide op de in de inleiding beschreven wijze de oorlogsjaren ervaren heeft
(vergelijkingsgroep). Uiteraard hebben alle ouders de tweede wereldoorlog
wel meegemaakt, maar zijn de ouders van de vergelijkingsgroep onder
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relatief milde omstandigheden de bezettingsjaren doorgekomen.
(Zie voor een beschrijving van de oorlogservaringen van de ouders van de
personen van de onderzoeksgroep tabel 4, blz. 82).
3.1.1.2 Selectiecriteria
De volgende selectiecriteria worden bij het onderzoek gehanteerd:
1. Selectie naar soort behandeling en ernst van de psychopathologie.
Alle onderzochte personen zijn cliënten/patiënten in ambulante behandeling (zij hebben dus vanwege klachten behandeling
gezocht) en worden in principe met kortdurende gesprekstherapie behandeld. Vroeger waren dit cliënten van de zogenaamde bureaus voor levens- en gezinsvragen (LGV-bureaus). In de nota betreffende de Nederlandse Geestelijke
Volksgezondheid, 1971, wordt deze doelgroep als volgt
omschreven: 'Mensen die moeilijkheden ondervinden in het
hanteren van hun sociale relaties en bij wie deze moeilijkheden in belangrijke mate samenhangen met hun persoonlijkheidsstructuur, echter zonder dat deze persoonlijkheid als
zodanig psychiatrische

behandeling

noodzakelijk

maakt'

(Verslagen en mededelingen Volksgezondheid 1971, no 3,
blz. 105). Dit betekent voor de Riagg, waar ik werkzaam
ben, dat deze cliënten/patiënten qua problematiek en achtergrond niet in aanmerking komen voor intensieve psychotherapie, maar hun klachten ook niet zo ernstig zijn, dat ze
medicamenteus of sterk ondersteunend en structurerend
behandeld moeten worden op de afdeling sociale psychiatrie.
Het zal opvallen dat ik niet kijk naar de soort klachten van de
cliënten maar wel naar de afdeling, waaraan zij op grond van
ernst, achtergrond en eventuele behandelbaarheid van hun
klachten worden toegewezen. Dit betekent dat in beide groe-
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Tabel 4:
Oorlogservaringen van de ouders van de onderzoeksgroep
1.

Beide ouders als Jood ondergedoken;

2.

Vader g.b. (geen bijzonderheden), moeder verzetsactiviteiten;

3.

Vader als KNIL-militair geïnterneerd in krijgsgevangenenkampen in Zuid-Oost-Azië, moeder g.b.;

4.

Vader als Pool geïnterneerd in concentratiekampen, moeder
g.b.;

5.

Vader en moeder verzetsactiviteiten;

6.

Vader g.b., moeder als Joodse geïnterneerd in concentratiekampen;

7.

Vader als Jood ondergedoken, moeder g.b.;

8.

Vader als KNIL-militair geïnterneerd in krijgsgevangenenkampen in Zuid-Oost-Azië, moeder g.b.;

9.

Vader als Italiaanse militair geïnterneerd in krijgsgevangenenkampen in Europa, moeder g.b.;

10.

Vader als marinier geïnterneerd in krijgsgevangenenkampen
in Zuid-Oost-Azië, moeder als burger geïnterneerd in het
voormalige Nederlands-Indiê;

11.

Vader verzetsactiviteiten, moeder g.b.;

12.

Vader g.b., moeder als burger geïnterneerd in het voormalige
Nederlands-Indiê;

13.

Vader als Jood ondergedoken en deelgenomen aan verzetsactiviteiten, moeder g.b.;

14.

Vader als KNIL-militair geïnterneerd in krijgsgevangenenkampen in Zuid-Oost-Azië, moeder als burger geïnterneerd in
het voormalige Nederlands-Indië; en

15.

Vader als gijzelaar geïnterneerd
moeder g.b.
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in concentratiekampen,

pen de ernst, achtergrond en behandelbaarheid van hun problematiek min of meer gelijk is, terwijl de soort klachten kan
variëren. Er is niet gekozen voor cliënten van de afdeling
psychotherapie, omdat deze afdeling binnen onze Riagg
minder toegankelijk is voor research, en niet voor cliënten
van de afdeling sociale psychiatrie, omdat allerlei psychopathologie de psychodynamische achtergrond, die ik wil onderzoeken (separatie-individuatieproblematiek), kan versluieren.
In principe is deze achtergrond op verschillende niveaus van
ernst van de klachten te onderzoeken, (en natuurlijk ook in
een niet-patiënten-populatie) als het niveau van ernst van de
eventuele klachten in de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep maar gelijk blijft. Zie voor een klachtenrubricering volgens DSM-III-R tabel 3 (A en B).
2. Selectie naar geboortejaar.
Alle onderzochte personen werden na het beëindigen van de
oorlogshandelingen geboren en hebben als geboortejaar 1945
(na de bevrijding geboren) tot en met 1960. Ik heb 1960 als
bovengrens genomen, omdat ik op zoek ben naar separatieindividuatieproblematiek en ik in leeftijd een ruime marge wil
aanhouden ten opzichte van de fase-afhankelijke separatieindividuatie-problematiek, zoals die vooral gezien wordt in de
adolescentiefase (Erikson, 1971). De jongste van mijn onderzochte personen was ten tijde van het onderzoek 28 jaar en
de leeftijd van de adolescentie dus al lang gepasseerd. Zie
voor de leeftijdsopbouw van onderzoeks- en vergelijkingsgroep tabel 5, blz. 84.
3. Selectie naar aanwezigheid van de ouders.
Slechts die cliënten werden in het onderzoek opgenomen
waarvan redelijkerwijs aangenomen kon worden dat zij tot
hun 18de jaar door beide ouders opgevoed werden. Cliënten
werden uitgesloten, omdat bijvoorbeeld een van beide ouders

83

tabel 5:
i

leeftijdsverdeling
Ш

1 onderzoeks
groep

vergel i j kingsgroep

β

6 -

5 -

4 -

1 -

1945

1949

1953
geboortejaar

1957

1961

op jonge leeftijd van cliënt overleden was of omdat de ouders
al snel na de geboorte van cliënt uit elkaar gegaan waren. Dit
omdat ik de invloed van de ouders op de opvoeding van de
kinderen wil onderzoeken en dan de ouders in ieder geval
lijfelijk aanwezig moeten zijn geweest.
Verder weiden retrospectief onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep gecontroleerd op vergelijkbaarheid qua sexe-verdeling, netto besteedbaar inkomen
en genoten opleiding. Dit leverde geen significante verschillen op (zie de
tabellen 6, 7 en 8). Tenslotte is het van belang te vermelden dat bij geen
van de aldus geselecteerde personen (zowel uit de onderzoeksgroep als uit
de vergelijkingsgroep) in eventueel eerdere behandeling(-en) het oorlogsverleden van hun ouders als een mogelijk achterliggende factor van hun
klachten aan de orde is geweest.
3.3.2 Meetinstrument: zelf-confrontatie-methode van Hermans
Zie voor de beschrijving van dit meetinstrument hoofdstuk 2, paragraaf 3.
3.3.3 Onderzoeksprocedure
Bij alle 30 onderzochte cliënten worden in twee tot drie gesprekken een
reeks bijzondere ervaringen opgesteld, waarbij gebruik gemaakt wordt van
het gestructureerd interview beschreven in bijlage 1. Aan het eind van dat
gedeelte van het onderzoek worden de S specifieke vragen voorgelegd.
Deze specifieke ervaringen luiden, zoals reeds eerder vermeld in het vorige
hoofdstuk als volgt:
I
II

: Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
: Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?

III

: Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?

IV

: Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?

V

: Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?
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Tabel б:
Sekse-verdeling, onderscheiden naar onderzoeksgroep
en vergeujkingsgroep
man

vrouw

onderzoeksgroep

8

7

vergelijkingsgroep

8

7

Tabel 7:
Hoogst genoten opleiding, onderscheiden naar onderzoeksgroep
en vergeujkingsgroep
L.O.

Huishoudschool

MAVO

HBO

LTS

MBO

Universiteit

onderzoeksgroep

0

2

8

5

vergelijkingsgroep

0

3

9

3

Tabel 8:
Jaarinkomen, onderscheiden naar onderzoeksgroep en vergelykingsgroep
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Minimum

Modaal

2 x Modaal

onderzoeksgroep

5

7

3

vergelijkingsgroep

2

9

4

Cliënt wordt gevraagd de reeks bijzondere ervaringen en de 5 specifieke
ervaringen in afwezigheid van mij te beantwoorden aan de hand van de lijst
van gevoelens beschreven in bijlage 2. De aldus opgestelde waarderingssystemen van de 30 individuen (te weten 15 van de onderzoeksgroep en 15 van
de referentiegroep) zullen in hoofdstuk 5 met elkaar vergeleken worden op
verschillen tussen de systemen van beide groepen van 15 personen elk. In
hoofdstuk 6 zal ik uitgebreid ingaan op de waarderingssystemen van
individuen van onderzoeks- en vergelijkingsgroep. Ik zal dan proberen
verschillen op het niveau van het individu te relateren aan verschillen op het
niveau van de groep. Daarbij heb ik in hoofdstuk 6 vooral oog voor het
bijzondere van het individu in casu de intra-individuele organisatie van het
waarderingssysteem en in hoofdstuk 5 voor het algemene van de groep in
casu de inter-individuele vergelijkbaarheid van waarderingssystemen. Met
deze methodiek kan voorkomen worden dat de finesses van het onderzoek
van een individu verloren gaan in de studie van de grotere groep terwijl het
groepsvergelijkend onderzoek een zekere waarborg geeft voor de algemene
geldigheid van conclusies getrokken uit de studie van een individu.
3.4 Samenvatting
Deze studie betreft een exploratief onderzoek naar de problematiek van de
naoorlogse generatie oorlogsslachtoffers. Gezocht wordt naar het voorkomen van separatie-individuatieproblematiek geoperationaliseerd via verwante
thematiek van "de onbereikbare ander" (FA) zoals beschreven in de waarderingstheorie van Hermans. De onderzoekspopulatie en de vergelijkingsgroep bestaan uit vergelijkbare RIAGG-cliëntèle. De selectie-procedure en
criteria worden beschreven. Als meetinstrument wordt de zelf-confrontatiemethode van Hermans gebruikt en de onderzoeksprocedure wordt nader
uiteengezet.
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HOOFDSTUK 4

RESULTATEN;
CORRELATIES VAN GROEPSONDERZOEK

In dit hoofdstuk zal ik achtereenvolgens de correlaties van de modaliteiten
van de ervaringen van alle onderzochte personen verdeeld over onderzoeksen vergelijkingsgroep met respectievelijk de FA-, B- en O- modaliteiten
vergelijken en vervolgens de correlaties van deze algemene modaliteiten
gegroepeerd per ervaring bespreken. Ik zal het hoofdstuk afsluiten met een
samenvatting. (Zie voor de tabellen 9 t/m 30 achter in het hoofdstuk).
4.1 FA-modaliteit
In tabel 9 worden de gemiddelde correlaties van de modaliteiten van de
bijzondere ervaringen van de 15 individuen van de onderzoeksgroep en de
IS individuen van de vergelijkingsgroep met de modaliteit van de FAervaring opgesomd. Deze gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de
bijzondere ervaringen van een individu met de FA-modaliteit wordt verkregen door de afzonderlijke correlaties om te zetten in Z-waarden. De Zwaarden zijn normaal verdeeld, kunnen opgeteld en gemiddeld worden en
de verkregen gemiddelde Z-waarde kan weer omgezet worden in een rwaarde. Deze r-waarde is dan de gemiddelde correlatie van de modaliteiten
van de bijzondere ervaringen van een individu met de FA-modaliteit (zie
Edwards, 1976). De verkregen gemiddelde correlaties krijgen een rangnummer en worden op een verschil in gemiddeld rangnummer tussen
onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep onderzocht met de toets van Mann
en Whitney. De gevonden S(som)-waarden (257,5 in de onderzoeksgroep en
207,5 in de vergelijkingsgroep) duiden wel op een verschil in gemiddelde
rangnummers tussen onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep in de verwachte richting, maar dit verschil kan op toeval berusten. Het is geen significant
verschil, wat wil zeggen de kans op het voorkomen van geen verschil is
groter dan 0.05. (Linker en rechter kritieke waarden bij a = 0.05 zijn
resp. 184 en 281). Eerder is er sprake van een tendens in het voorkomen
van een hogere gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere
ervaringen met de FA-modaliteit bij de individuen van de onderzoeksgroep
in vergelijking met de vergelijkingsgroep.
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Tabel 10 geeft een overzicht van de correlaties van de modaliteit van de
specifieke ervaring I (Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?) met de
FA- modaliteit. Ook nu zijn de gevonden correlaties van de 30 individuen
weer omgezet in rangnummers getoetst volgens Mann en Whitney. Ook nu
is er geen significant verschil, slechts een lichte tendens in het voorkomen
van hogere correlaties in het voordeel van de onderzoeksgroep.
Tabel 11 geeft op overeenkomstige wijze een overzicht van de
correlaties van de modaliteiten van de specifieke ervaring II (Hoe ervaart U
zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?) met de FA-modaliteit, maar nu
verschillen de gevonden S-waarden wel significant en wel zodanig dat de
kans op geen verschil kleiner dan 0.05 is (linker en rechter kritieke waar
den bij α = 0.05 zijn respectievelijk 184 en 281).
In tabel 12 komen de correlaties van de modaliteiten van de specifie
ke vraag III (hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?) met de FAmodaliteit aan de orde. Hier is geen significant verschil tussen onderzoeks
groep en vergelijkingsgroep; wel is er een tendens in het voorkomen van
hogere correlaties in het voordeel van de onderzoeksgroep.
De tabellen 13 en 14 geven op dezelfde wijze dito overzichten van
correlaties van de modaliteiten van respectievelijk de specifieke vragen IV
(Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?) en V (Hoe zou U
Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?) met de FA-modaliteiten. De
gevonden S-waarden duiden op geen noemenswaardige verschillen tussen
onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep.
In tabel 15 worden de S-waarden van de gemiddelde rangnummers
die corresponderen met de correlaties van de modaliteiten van de bijzondere
en de specifieke ervaringen van de individuen verdeeld over onderzoeks
groep en vergelijkingsgroep met de FA-modaliteit opgesomd. Dan valt op,
dat er een significant verschil is tussen de gemiddelde rangnummers van
onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep bij de specifieke ervaring II om
schreven als "Hoe ervaart U zelfde oorlogservaringen van Uw ouders?" in
het voordeel van de onderzoeksgroep. Er is een trendmatig verschil in
dezelfde richting tussen de gemiddelde rangnummers van onderzoeksgroep
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en vergelijkingsgroep bij de bijzondere ervaringen en de specifieke ervaringen I "Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?" en III "Hoe ervaart U
Uw ouders in het algemeen?". Men zou kunnen veronderstellen dat de
trendmatige verschillen tussen de onderzoeksgroep en refentiegroep bij de
bijzondere ervaringen en de specifieke ervaringen I en III samenhang
vertonen met het significante verschil in beleving tussen onderzoeksgroep
en vergelijkingsgroep bij de specifieke ervaring II. Bewezen is dit echter
niet op grond van dit onderzoeksmateriaal.
Verder valt op dat dit trendmatige verschil niet terug te vinden is bij
de specifieke ervaringen IV "Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het
algemeen?" en V "Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?". Kennelijk is het "Fugit Amor"-gevoel voor de individuen van de
onderzoeksgroep zeer kenmerkend voor hun beleving van de oorlogservaringen van hun ouders. Dit gevoel overheerst kennelijk ook nog wanneer
hen gevraagd wordt zich in te leven in de beleving van hun ouders ten
aanzien van hun eigen oorlogservaringen, en wanneer hen gevraagd wordt
naar hun beleving van hun ouders in het algemeen. Tenslotte overheerst dit
gevoel gemiddeld genomen ook nog wanneer hun gevoelens bij hun bijzondere ervaringen ter sprake komen. Dit kenmerkende gevoel verdwijnt
evenwel wanneer hen gevraagd wordt naar het algemene ervaren en naar
het ideale ervaren, dus los van enige expliciete oriëntatie op een ander. Dit
betekent dat het "Fugit Amor"-gevoel niet duidelijker naar voren komt in de
onderzoeksgroep in vergelijking met de vergelijkingsgroep wanneer hun
algemeen welbevinden ter sprake komt en ook niet vaker in hun ideale
beleven wordt opgenomen.
Het is van belang na te gaan, wat het trendmatig meer voorkomen
van het "Fugit Amor"-gevoel in de gevoelens naar aanleiding van de
bijzondere ervaringen van de individuen van de onderzoeksgroep inhoudelijk oplevert. Dit onderzoek zal in het volgende hoofdstuk plaatsvinden,
wanneer de inhoud van de bijzondere ervaringen waarvan de modaliteit
hoog positief correleert met de FA-modaliteit van de individuen van de
onderzoeksgroep geanalyseerd wordt.
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4.2 B-modaliteit
In tabel 16 worden de gemiddelde correlaties van de modaliteiten van de
bijzondere ervaringen van het individu met de B-modaliteit gerubriceerd en
met de toets van Mann en Whitney onderzocht op een significant verschil in
gemiddelde rangnummers. Er is sprake van een trend in het voorkomen van
lagere gemiddelde correlaties met de B-modaliteit in de onderzoeksgroep in
vergelijking met de vergelijkingsgroep (S-waarden van respectievelijk 209
en 256).
In tabel 17 zet deze trend zich bij de correlatie van de modaliteit van
de specifieke ervaring I "Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?" met
de B-modaliteit voort in het voorkomen van algemeen lagere correlaties in
de onderzoeksgroep in vergelijking met de vergelijkingsgroep (S-waarden
respectievelijk 207 en 258).
In tabel 18 is er bij de correlatie van de modaliteit van de specifieke
ervaring II "Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?" met
de B-modaliteit sprake van een significant verschil russen het gemiddelde
rangnummer in de onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep met een over
schrijdingskans ρ <0.05 (S-waarden respectievelijk 181,5 en 283,5; linker
en rechter kritieke grens respectievelijk 184 en 281 bij een onbetrouwbaarheidsdrempel a = 0,05).
Tabel 19 geeft een trend weer in het voorkomen van lagere correla
ties met de B-modaliteit van de modaliteiten van de specifieke ervaring III
"Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?" in de onderzoeksgroep (Swaarden respectievelijk 202 en 263).
Tabellen 20 en 21 geven eerder omgekeerde verschillen in correla
ties van de modaliteiten van de specifieke ervaringen IV "Hoe ervaart U
Uzelf de laatste tijd in het algemeen?" en V "Hoe zou U Uzelf graag in het
algemeen willen ervaren" met de B-modaliteit tussen onderzoeksgroep en
referentie-groep te zien. (S-waarden respectievelijk 240,5 versus 224,5 en
252,5 versus 212,5).
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Voor een overzicht van de corresponderende S-waarden wordt verwezen
naar tabel 22. In analogie met het commentaar in de vorige paragraaf zou
men kunnen veronderstellen dat het significante verschil (p < 0.0S) in
gemiddelde rangnummers tussen onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep bij
de specifieke vraag II "Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw
ouders?" samenhangt met het trendmatig verschil bij de bijzondere ervaringen en de specifieke vragen I "Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?"
en III "Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?. Bewijs voor deze
samenhang levert dit cijfermateriaal niet. De richting van dit significante
verschil en deze trends zijn zodanig dat de correlaties in de onderzoeksgroep lager liggen dan in de vergelijkingsgroep. Dit betekent dat in de
onderzoeksgroep significant minder sprake is van het winnaarsgevoel in hun
beleving van de oorlogservaringen van hun ouders. Opvallend is dat dit
winnaarsgevoel minder afwezig is in hun beoordeling van de beleving van
hun ouders ten aanzien van hun eigen oorlogservaringen,waarbij dit verschil
in voorkomen van het winnaarsgevoel slechts trendmatig is ten nadele van
de onderzoeksgroep. Dit betekent dat de kinderen in hun beleving van de
oorlogservaringen van hun ouders zelf minder een winnaarsgevoel aangeven
dan wanneer ze zich proberen voor te stellen hoe hun ouders zelf de oorlog
hebben beleefd.
Verder zet deze trend zich voort in het (gemiddeld genomen) minder
voorkomen van winnaarsgevoelens in de gevoelens die zij produceren bij
hun bijzondere ervaringen. Dit minder voorkomen van winnaarsgevoelens
ten nadele van de onderzoeksgroep zet zich ook nog voort wanneer hen
naar hun beleving gevraagd wordt van hun ouders in het algemeen. Opvallend is verder dat er nauwelijks verschillen zijn wanneer het algemeen
ervaren en ideaal ervaren naar voren komt, dus los van enige expliciete
vraag naar een ander (Dit zagen we ook bij de "Fugit Amor"-ervaring). Het
significante verschil in het minder voorkomen van winnaarsgevoelens in
hun beleving van de oorlogservaringen van hun ouders laat zich dus niet
generaliseren en is ook niet in hun ideale beleving terug te vinden, eerder
een trend in de richting van het tegendeel.

De tabellen 23, 24, 25, 26, 27 en 28 worden op analoge wijze geanalyseerd
als de tabellen in de vorige paragrafen. Er zijn nu geen significante ver
schillen tussen de onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep.

Wel is er de

trend dat in de onderzoeksgroep de correlaties van de modaliteiten van de
bijzondere ervaringen, de specifieke ervaring I "Hoe hebben Uw ouders de
oorlog ervaren?",de specifieke ervaring II "Hoe ervaart U zelf de oorlogs
ervaringen van Uw ouders?" en de specifieke ervaring III "Hoe ervaart U
Uw ouders in het algemeen?" met de O-modaliteit hoger liggen dan in de
vergelijkingsgroep. Zie voor de S-waarden tabel 29. Dit betekent dat er bij
deze ervaringen in de onderzoeksgroep in vergelijking met de vergelijkings
groep meer verliezersgevoelens

voorkomen, zonder dat dit significant

verschillend is. Opvallend is dat er op dit punt tussen onderzoeksgroep en
vergelijkingsgroep geen verschil is in de beleving van het algemeen en het
ideaal ervaren. Dit betekent dat het verliezersgevoel niet duidelijk vaker
naar voren komt in de onderzoeksgroep in vergelijking met de vergelij
kingsgroep wanneer hun algemeen welbevinden ter sprake komt en ook niet
vaker in hun ideale beleven wordt opgenomen. Dit minimale verschil tussen
onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep in correlatie van de modaliteit van
het algemeen ervaren (een marker voor het algemeen welbevinden) met de
O-modaliteit (een marker voor algemene problematiek) is te verklaren
vanuit de uitgangspositie van de opzet van het onderzoek waarbij het
klachten-niveau van onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep zoveel mogelijk
gelijk gehouden is (zie selectiecriterium 1 op pag. 81).
4.4 Algemene modaliteiten en ervaringen
Tabel 30 geeft een overzicht van de gevonden S-waarden van de correlaties
van de modaliteiten van de bijzondere en specifieke ervaringen met de
modaliteiten van de drie algemene ervaringen (FA, В en O).
Wanneer deze tabel in zijn totaliteit beschouwd wordt en de correlaties met
de verschillende algemene modaliteiten (FA, В en O) per ervaring met
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elkaar vergeleken worden, valt het volgende op (steeds wordt de onderzoeksgroep vergeleken met de vergelijkingsgroep):
1.

In de onderzoeksgroep is een trend te bespeuren in het voorkomen van een hogere gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen met de F A-modaliteit, dat
wil zeggen gemiddeld genomen vertonen de modaliteiten van
de bijzondere ervaringen van de individuen van de onderzoeksgroep een sterkere samenhang met de FA-modaliteit
(van een significant verschil is geen sprake). Hiermee is
vraagstelling 1 uit het vorige hoofdstuk beantwoord (zie pag.
75).

2.

In de onderzoeksgroep is een trend te bespeuren in het voorkomen van een lagere gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen met de B-modaliteit, dat
wil zeggen gemiddeld genomen vertonen de modaliteiten van
de bijzondere ervaringen van de individuen van de onderzoeksgroep een zwakkere samenhang met de B-modaliteit
(van een significant verschil is geen sprake). Hiermee is
vraagstelling 3 uit het vorige hoofdstuk beantwoord (zie pag.
75).

3.

In de onderzoeksgroep is een trend te bespeuren in het voorkomen van een hogere gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen met de O-modaliteit, dat
wil zeggen gemiddeld genomen vertonen de modaliteiten van
de bijzondere ervaringen van de individuen van de onderzoeksgroep een sterkere samenhang met de O-modaliteit (van
een significant verschil is geen sprake). Hiermee is vraagstelling 5 uit het vorige hoofdstuk beantwoord (zie pag. 75, 76).

4.

In de onderzoeksgroep bestaat een trend in het voorkomen
van een hogere correlatie van de modaliteit van de specifieke
ervaring I "Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren" met
de O-modaliteit, is een trend te bespeuren in het voorkomen
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van een hogere correlatie van de modaliteit van dezelfde
ervaring met de FA-modaliteit en is een trend te bespeuren in
het voorkomen van een lagere correlatie van de modaliteit
van dezelfde ervaring met de B-modaliteit (van significante
verschillen is echter geen sprake).
In de onderzoeksgroep bestaat een significant hogere correla
tie van de modaliteit van de specifieke ervaring II "Hoe
ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders" met de
FA-modaliteit (p<0.05) en er bestaat een significant lagere
correlatie van de modaliteit van dezelfde ervaring met de Bmodaliteit (p<0.05). Bovendien bestaat er een trend in het
voorkomen van een hogere correlatie van de modaliteit van
dezelfde ervaring met de O-modaliteit (geen significant ver
schil).
In de onderzoeksgroep bestaat een trend in het voorkomen
van een hogere correlatie van de modaliteit van de specifieke
ervaring III "Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen" met
de O-modaliteit, er is een trend te bespeuren in het voorko
men van een lagere correlatie van de modaliteit van dezelfde
ervaring met de B-modaliteit en er is een trend te bespeuren
in het voorkomen van een hogere correlatie van dezelfde
ervaring met de FA-modaliteit (van significante verschillen is
geen sprake).
Tussen onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep

zijn geen

duidelijke verschillen te bespeuren in het voorkomen van
correlaties van de modaliteiten van de specifieke ervaringen
IV en V respectievelijk "Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in
het algemeen" en "Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen
willen ervaren" met de algemene modaliteiten respectievelijk
FA, В en O. Indien in de punten 4, 5, 6 en 7 voor "correla
tie" "samenhang" gelezen wordt is hiermee vraagstelling 7 uit
het vorige hoofdstuk beantwoord (zie pag. 76).

Resumerend bestaat er in de onderzoeksgroep een significant hogere samenhang tussen de modaliteit van de specifieke vraag II "Hoe ervaart U zelf de
oorlogservaringen van Uw ouders" en de FA-modaliteit en er bestaat in de
onderzoeksgroep een significant lagere samenhang tussen de modaliteit van
dezelfde specifieke ervaring en de B-modaliteit. Dit betekent dat het gevoel
van de onbereikbare ander, het "Fugit Amor"-gevoel (FA), kenmerkend is
voor de personen van de onderzoeksgroep, wanneer hen gevraagd wordt
naar hun beleving van de oorlogservaringen van hun ouders. Kennelijk
ervaren zij hun ouders in hun oorlogservaringen als onbereikbaar, hoe ze
ook proberen hen hierin te bereiken. Het zal niet toevallig zijn, dat dat
gepaard gaat met een afwezigheid van het winnaarsgevoel, de ervaring van
de "bovenpositie" (B). In de vergelijkingsgroep is de ervaring van de
onbereikbare ander in hun beleving van de oorlogservaringen van hun
ouders beduidend minder aanwezig en is ook de afwezigheid van de
winnaarservaring beduidend minder.
Kennelijk ervaren zij (vergelijkingsgroep) hun ouders in hun oorlogservaringen als minder onbereikbaar en proberen zij hen hierin ook
minder te bereiken. Zij hebben hierin dan ook minder het gevoel te falen.
Nu is dit gevoel van de ervaring van de onbereikbare ander, dat
kennelijk zo kenmerkend is voor de beleving van de onderzoeksgroep ten
aanzien van de oorlogservaring van hun ouders, verder in hun beleving van
hun bijzondere ervaringen of andere specifieke ervaringen niet meer terug
te vinden, tenminste niet zodanig dat er sprake is van significante verschillen tussen onderzoeks- en vergelijkingsgroep. Dit betekent dat het kenmerkende gevoel van de onbereikbare ander in de onderzoeksgroep, wanneer
hen gevraagd wordt naar hun beleving van de oorlogservaringen van hun
ouders, niet direct gevolgen heeft voor bijvoorbeeld hun beleving van hun
ouders in het algemeen of hun beleving van hun bijzondere ervaringen,
althans gemiddeld genomen. Het blijft desalniettemin nuttig een individu
van de onderzoeksgroep te onderzoeken op de rol van de ervaring van de
onbereikbare ander in zijn individuele waarderingssysteem, zoals die tot
uiting komt in de afzonderlijke modaliteiten van zijn bijzondere ervaringen,
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te meer omdat bestudering van de inhouden van zijn bijzondere ervaringen
deze rol verder kan expliciteren. Dit zal in het volgende hoofdstuk gebeu
ren.
4.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep
vergeleken op verschillen in correlaties tussen de modaliteiten van hun
bijzondere en specifieke ervaringen en de algemene modaliteiten FA, В en
O.
Significante verschillen worden alleen bij de FA-en B-modaliteit gevonden
en wel betreffende de specifieke ervaring II "Hoe ervaart U zelf de oorlogs
ervaringen van Uw ouders?". De modaliteit van deze ervaring correleert in
de onderzoeksgroep significant hoger met de FA-modaliteit en significant
lager met de B-modaliteit in vergelijking

met de vergelijkingsgroep.

Ditzelfde verschil wordt als trend teruggevonden in de waardering van de
onderzoeksgroep ten aanzien van hun bijzondere ervaringen, de specifieke
ervaring I "Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?" en de specifieke
ervaring III "Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?" in vergelijking
met de vergelijkingsgroep.

Bij de O-modaliteit worden alleen trends

gevonden. Er is geen verschil tussen de onderzoeksgroep en vergelijkings
groep in correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring IV "Hoe
ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?" met de O-modaliteit. Dit
onderstreept de vergelijkbaarheid van beide groepen wat betreft het niveau
van hun klachten.
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Tabel 9:
Gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere
ervaringen met de FA-modaliteit
vergelijki ngsgroep

onderzoeksgroep
cliënt
nummer

г

rang
nummer

cliënt
nummer

г

rang
nummer

1

-.18

3.5

16

.12

17

2

.01

9

17

-.12

6

3

.32

28

18

.36

29

4

.18

22

19

-.05

8

5

.07

11

20

-.40

1

6

.17

21

21

-.06

7

7

.53

30

22

.07

11

8

.09

14

23

.22

23

9

.23

24

24

.16

20

10

.10

15

25

.13

19

11

.08

13

26

.12

17

12

.35

27

27

.12

17

13

-.18

3.5

28

.30

25.5

14

.30

25.5

29

-.20

2

15

.07

11

30

-.13

5

S =

257,5

S =

207,5

Tabel 10:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring I* met
de FA-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

.69

28

16

-.10

5

2

-.54

1

17

.56

23

3

.46

16

18

.43

13

4

.57

24

19

.50

18.5

5

.58

25

20

-.19

4

6

.50

18.5

21

-.33

3

7

.52

21.5

22

.34

11

8

.52

21.5

23

.63

27

9

.30

10

24

-.07

7

10

.47

17

25

.51

20

11

-.09

6

26

.09

9

12

.44

14

27

-.43

2

13

.39

12

28

.45

15

14

.03

8

29

.61

26

15

.82

29.5

30

.82

29.5

S =

252

* Specifieke ervaring I:
Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
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S =

213

Tabel 11:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring Π* met
de FA-modaliteit
vergelijkt ngegroep

onderzoeksgroep
cliënt
nummer

г

rang
nummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

.80

27

16

.44

17.5

2

-.42

1

17

.43

15.5

3

.90

30

18

-.03

4

4

.70

24

19

.30

11.5

5

.27

10

20

-.38

2

6

.83

28

21

-.25

3

7

.53

20

22

.00

5.5

8

.44

17.5

23

.60

23

9

.45

19

24

.05

8

10

.25

9

25

.30

11.5

И

.02

7

26

.00

5.5

12

.86

29

27

.55

21

13

.40

14

28

.34

13

14

.59

22

29

.43

15.5

15

.72

25.5

30

.72

25.5

S =

283

S =

* Speafieke ervaring II:
Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?

182

Tabel 12:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring Ш*
met de F A-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

.24

12

16

.38

16

2

.72

28

17

-.09

6

3

.61

24.5

18

.30

14

4

.56

23

19

.10

9

5

-.28

4

20

-.31

3

6

-.24

5

21

-.05

7

7

.79

29

22

-.50

1.5

8

.47

20

23

.61

24.5

9

.80

30

24

.49

21

10

.31

15

25

.68

27

11

.46

18

26

.16

10

12

.52

22

27

.67

26

13

-.50

1.5

28

.29

13

14

.07

8

29

.17

11

15

.46

18

30

.46

18

S =

258

* Specifieke ervaring III:
Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?
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S =

207

Tabel 13:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring IV*
met de FA-modaliteit
vergelijkingsgroep

onderzoeksgroep
cliënt
nummer

г

rang
nummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

.25

8.5

16

-.09

4

2

-.22

2

17

.37

14

3

.79

28

18

.61

21

4

-.03

5

19

.59

19

5

.58

18

20

.32

10.5

6

.33

12

21

.25

8.5

7

.91

30

22

.90

29

8

-.29

1

23

.34

13

9

.48

17

24

.60

20

10

.44

15

25

.74

27

11

.46

16

26

.67

26

12

.32

10.5

27

-.15

3

13

.64

24

28

.11

6

14

.66

25

29

.18

7

15

.62

22.5

30

.62

22.5

S =

234.5

* Specifieke ervaring IV:
Hoe ervaart U Uzelf in het algemeen?

S =

230.5

Tabel 14:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring V*
met de FA-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijki ngsgroep

cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

г

rang
nummer

1

-.46

21

16

-.42

28

2

-.62

4.5

17

-.61

7

3

-.54

13

18

-.43

26.5

4

-.61

7

19

-.59

10

5

-.47

19.5

20

-.44

24

6

-.80

1

21

-.51

17

7

-.50

18

22

-.62

4.5

8

-.67

2

23

-.45

22

9

-.43

26.5

24

-.61

7

10

-.54

13

25

-.47

19.5

11

.46

30

26

-.54

13

12

-.28

29

27

-.56

11

13

-.52

16

28

-.60

9

14

-.53

15

29

-.66

3

15

-.44

24

30

-.44

24

S =

239.5

* Specifieke ervaring V:
Hoe zou U uzelf in het algemeen willen ervaren?

106

S =

225.5

Tabel 15:
S-waarden van de correlaties van de modaliteiten van de bijzondere en
specifieke ervaringen met de FA-modaliteit ("Fugit Amor")
algemene
modaliteiten

FA
("Fugit
Amor")

ervaringen

onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

bijzondere
ervaringen
(BE)

257.5

207.5

252
283
258
234.5
239.5

213
182 (p< 0.05)
207
230.5
225.5

specifieke
ervaringen*
I
Π
Ш
IV
V

* specifieke ervaringen:
I : Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
Π : Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?
Ш: Hoe ervaart U Uw ouders in bet algemeen?
Г : Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?
V: Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?

Bovenstaande S-waarden in grafiek uitgezet tegen soort ervaringen:
onderzoeksoroep

vergelijkinQSQToep

400
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Tabel 16:
Gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere
ervaring met de B-modaliteit
vergelijki ngsgroep

onderzoeksgroep
cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

.25

27

16

-.09

10

2

.10

23

17

.26

28

3

-.13

8.5

18

-.33

2

4

-.03

12

19

.07

22

5

-.02

15

20

.55

30

6

-.20

7

21

.19

26

7

-.36

1

22

-.03

12

8

-.02

15

23

-.02

15

9

-.24

5

24

.01

18.5

10

.04

21

25

-.03

12

11

.00

17

26

.03

20

12

-.22

6

27

-.13

8.5

13

.29

29

28

-.28

3

14

-.25

4

29

.18

25

15

.01

18.5

30

.16

24

S =

108

209

S =

256

Tabel 17:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring I*
met de B-modaliteit
vergelijkingsgroep

onderzoeksgroep
cliënt
nummer

г

rang
nummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

-.67

1

16

.37

28

2

.57

29

17

-.48

10

3

-.50

7

18

-.58

4

4

-.39

12

19

-.36

14

5

-.51

5

20

.20

26.5

6

-.50

7

21

.08

24

7

-.36

14

22

-.18

19

8

-.50

7

23

-.42

11

9

-.17

20

24

.17

25

10

-.36

14

25

-.24

16

11

.20

26.5

26

-.09

21

12

-.22

17

27

.58

30

13

-.05

22

28

-.19

18

14

.05

23

29

-.49

9

15

-.60

2.5

30

-.60

2.5

S =

207

* Specifieke ervaring I:
Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?

S =

258

Tabel 18:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring Π*
met de B-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

-.74

2

16

-.13

22

2

.43

30

17

-.38

12

3

-.82

1

18

-.11

23

4

-.61

5

19

-.28

14

5

-.24

15.5

20

.33

29

6

-.73

3

21

.11

27

7

-.38

10.5

22

.06

26

8

-.09

24

23

-.24

15.5

9

-.22

17

24

.14

28

10

-.38

10.5

25

-.21

20

11

-.19

18

26

-.21

20

12

-.63

4

27

-.52

6

13

-.06

25

28

-.37

13

14

-.49

8

29

-.21

20

15

-.49

8

30

-.49

8

S =

181.5

S =

* Specifieke ervaring II:
Hoe ervaart U zelfde oorlogservaringen van Uw ouders?
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283.5

Tabel 19:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring Ш*
met de B-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijki ngsgroep

cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

-.11

21.5

16

-.22

17

2

-.61

5.5

17

.18

27

3

-.64

3

18

-.16

18

4

-.34

13

19

.09

24

5

.16

26

20

.30

28

6

.05

23

21

.15

25

7

-.70

1

22

.62

30

8

-.26

16

23

-.38

10

9

-.67

2

24

-.45

8.5

10

-.34

13

25

-.45

8.5

11

-.34

13

26

-.14

20

12

-.62

4

27

-.61

5.5

13

.56

29

28

-.56

7

14

-.15

19

29

-.11

21.5

15

-.34

13

30

-.34

13

S =

202

S =

263

* Specifieke ervaring III:
Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?
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Tabel 20:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring IV*
met de B-modaliteh
onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

client
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

-.24

18.5

16

.24

26.5

2

.38

29

17

-.13

22

3

.70

30

18

-.58

6.5

4

.24

26.5

19

-.59

4

5

-.59

4

20

-.16

21

6

-.38

13.5

21

-.12

23

7

-.76

2

22

-.89

1

8

.37

28

23

-.30

17

9

-.38

13.5

24

-.47

10

10

-.34

15

25

-.58

6.5

11

-.32

16

26

-.49

8

12

-.22

20

27

.13

25

•13

-.48

9

28

.01

24

14

-.59

4

29

-.24

18.5

15

-.42

11.5

30

-.42

11.5

S =

240.5

* Specifieke ervaring IV:
Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?
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S =

224.5

Tabel 21:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring V*
met de B-modaliteit
vergelijkingsgroep

onderzoeksgroep
cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

.62

21

16

.36

3

2

.75

28

17

.65

24

3

.66

25

18

.52

14

4

.64

22.5

19

.69

27

5

.44

4

20

.49

9.5

6

.86

30

21

.67

26

7

.56

16

22

.50

11

8

.59

19

23

.48

7.5

9

.51

12.5

24

.58

18

10

.77

29

25

.48

7.5

11

-.34

1

26

.55

15

12

.34

2

27

.51

12.5

13

.60

20

28

.49

9.5

14

.57

17

29

.64

22.5

15

.46

5.5

30

.46

5.5

S -

252.5

S =

* Specifieke ervaring V:
Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?

212.5

Tabel 22:
S-waarden van de correlaties van de modaliteiten van de bijzondere en
specifîeke ervaringen met de "winnaars"-modaIiteit (B)
algernene
modaliteiten

В
("winnaar")

ervaringen

onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

bijzondere
ervaringen
(BE)

209

25«

207
181.5
202
240.5
252.5

258
283.5 (p<0.05)
263
224.5
212.5

specifieke
ervaringen*
I
Π
Ш
IV
V

* specifieke ervaringen:
I : Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
Π : Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?
Ш: Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?
IV: Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?
V: Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?

Bovenstaande S-waarden in grafiek uitgezet tegen soort ervaringen:
onderzoeks
groep
400

300

200

100 -
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vergelij
kingsgroep

Tabel 23:
Gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de byzondere
ervaringen met de O-modaliteit
vergelijkt ngsgroep

onderzoeksgroep
cliënt
nummer

г

rang
nummer

cliönt
nummer

r

rangnummer

1

.04

8.5

16

-.12

5.5

2

-.33

3

17

-.23

4

3

.48

25.5

18

.61

28

4

.26

17

19

.19

16

5

.05

10

20

-.43

1

6

.66

30

21

.08

11

7

.37

21

22

.16

14

8

.03

7

23

.45

22.5

9

.46

24

24

.04

8.5

10

.45

22.5

25

.48

25.5

11

.36

20

26

.11

12

12

.29

18.5

27

.18

15

13

-.41

2

28

.62

29

14

.54

27

29

.29

18.5

15

.13

13

30

-.12

5.5

S =

249

S =

216

Tabel 24:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring I*
met de O-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

.74

25

16

.09

7

2

-.72

1.5

17

.57

13

3

.90

28.5

18

.69

22.5

4

.85

26

19

.69

22.5

5

.36

10

20

.26

9

6

.90

28.5

21

.03

5

7

.68

19

22

.05

6

8

.92

30

23

.69

22.5

9

.48

12

24

.19

8

10

.66

17

25

.43

11

11

-.19

4

26

-.27

3

12

.69

22.5

27

-.72

1.5

13

.58

15.5

28

.58

15.5

14

.51

14

29

.87

27

15

.68

19

30

.68

19

S =

272.5

* Specifieke ervaring I:
Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
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S =

192.5

Tabel 25:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring Π*
met de O-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

cliënt
nummer

r

rangnummer

cliënt
nummer

г

rang
nummer

1

.73

24

16

.40

16

2

-.89

1

17

.36

14.5

3

.46

19

18

.05

11

4

.80

29

19

.28

12

5

-.09

6.5

20

-.20

4

6

.56

26

21

-.42

2.5

7

.66

27

22

-.15

5

8

.44

17

23

.45

18

9

.33

13

24

-.09

6.5

10

.68

28

25

-.03

9

11

-.06

8

26

-.42

2.5

12

.62

22

27

.91

30

13

.04

10

28

.48

20

14

.60

21

29

.36

14.5

15

.73

24

30

.73

24

S =•=

275.5

S =

* Specifieke ervaring II:
Hoe ervaart U zelfde oorlogservaringen van Uw ouders?

189.5

Tabel 26:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring Ш*
met de O-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

cliënt
nummer

r

rangnummer

client
nummer

г

rang
nummer

1

.64

23

16

.42

14

2

.82

29

17

-.38

3

3

.77

26

18

.48

17

4

.60

21

19

.29

10

5

-.37

4

20

-.12

8

6

-.15

7

21

-.29

5

7

.64

23

22

-.74

2

8

.79

27.5

23

.79

27.5

9

.64

23

24

.33

11

10

.76

25

25

.51

18

11

.58

20

26

.45

16

12

.44

15

27

.88

30

13

-.83

1

28

.53

19

14

-.05

9

29

-.22

6

15

.39

12.5

30

.39

12.5

S =

266

* Specifieke ervaring III:
Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?
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S =

199

Tabel 27:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring IV*
met de O-modaliteit
vergelijki ngsgroep

onderzoeksgroep
cliënt
nummer

г

rang
nummer

cliënt
nummer

г

rang
nummer

1

.74

18

16

-.47

3

2

-.50

2

17

.49

9

3

.90

28.5

18

.94

30

4

-.30

5

19

.89

27

5

.90

28.5

20

.16

6.5

6

.86

25

21

.67

14

7

.60

12

22

.73

16.5

8

-.40

4

23

.85

24

9

.64

13

24

.71

15

10

.78

19

25

.79

21

11

.51

И

26

.50

10

12

.16

6.5

27

-.67

1

13

.73

16.5

28

.38

8

14

.88

26

29

.82

23

15

.79

21

30

.79

21

S =

236

* Specifieke ervaring IV:
Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?

S =

229

Tabel 28:
Correlatie van de modaliteit van de specifieke ervaring V*
met de O-modaliteit
onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

client
nummer

г

rang
nummer

cliënt
nummer

r

rangnummer

1

-.82

23.5

16

-.64

27.5

2

-.88

13.5

17

-.88

13.5

3

-.89

10

18

-.89

10

4

-.93

4

19

-.93

4

5

-.89

10

20

-.88

13.5

6

-.82

23.5

21

-.85

20

7

-.93

4

22

-.86

17.5

8

-.88

13.5

23

-.91

8

9

-.86

17.5

24

-.92

7

10

-.64

27.5

25

-.94

1

11

.61

30

26

-.80

25

12

-.73

26

27

-.84

21

13

-.93

4

28

-.83

22

14

-.93

4

29

-.31

29

15

-.86

17.5

30

-.86

17.5

S =

228.5

S =

* Specifieke ervaring V:
Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?
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236.5

Tabel 29:
S-waarden van de correlaties van de modaliteiten van de bijzondere en
specifieke ervaringen met de nverliezers"-modaliteit (O)
algemene
modaliteiten

0
("verliezer")

ervaringen

onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

bijzondere
ervaringen
(BE)

249

216

272.5
275.5
266
236
228.5

192
189.5
199
229
236.5

specifieke
ervaringen*
I
Π
Ш
IV
V

* specifieke ervaringen:
I : Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
Π : Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?
Ш: Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?
Г : Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?
V: Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?

Bovenstaande S-waarden in grafiek uitgezet tegen soort ervaringen:
onderzoeks
groep

vergel i j kingsgroep

400
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Tabel 30:
S-waarden van de correlaties van de modaliteiten van de bijzondere en
specifieke ervaringen met de algemene modaliteiten van de "Fugit
Amor" (FA), de "winnaar" (B) en de "verliezer" (O)
algemene
modaliteiten

FA
("Fugit
Amor")

ervaringen

onderzoeksgroep

vergelijkingsgroep

bijzondere
ervaringen
(BE)

257.5

207.5

252
283
258
234.5
239.5

213
182(p<0.05)
207
230.5
225.5

209

256

207
181.5
202
240.5
252.5

258
283.5 (p<0.05)
263
224.5
212.5

249

216

272.5
275.5
266
236
228.5

192
189.5
199
229
236.5

specifieke
ervaringen*
I
Π
Ш
IV
V
bijzondere
ervaringen
(BE)

В
("winnaar")

specifieke
ervaringen*
I
Π
Ш
IV
V
bijzondere
ervaringen
(BE)

O
("verliezer")

specifieke
ervaringen*
I
Π
Ш
IV
V

* specifieke ervaringen:
I : Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
Q : Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?
Ш: Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?
IV: Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?
V: Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?
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HOOFDSTUK 5

RESULTATEN INDIVIDUEEL ONDERZOEK

In dit hoofdstuk zal de validiteit van de ervaring van de onbereikbare ander,
de "Fugit Amor" (FA)-ervaring, aan de hand van de inhoud van de bijzondere ervaringen van de individuen van de onderzoeksgroep nader onderzocht worden. Vervolgens zullen een viertal voorbeelden als casus uit de
onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep gekozen worden en zal de rol van
de "Fugit Amor"-ervaring in de waarderingssystemen van deze individuele
gevallen aan de orde komen. Ik zal het hoofdstuk afsluiten met een samenvatting en conclusie.
5.1 Validiteit van "Fugit Amor"-ervaring
Onderzoek naar de validiteit van de "Fugit amor"-ervaring is mogelijk door
onderzoek naar de inhoud van de bijzondere ervaringen van individuen,
waarvan de modaliteiten het hoogst positief respectievelijk het hoogst
negatief correleren met de modaliteit van de algemene "Fugit Amor"-ervaring.
De inhoud van de bijzondere ervaring, waarvan de modaliteit het
hoogst positief correleert met de modaliteit van de ervaring van de onbereikbare ander (FA), hoort dan enigszins een ervaring te beschrijven,
waarin het individu op wanhopige wijze de ander probeert te bereiken. De
inhoud van de bijzondere ervaring, waarvan de modaliteit het hoogst
negatief correleert met de modaliteit van de FA-ervaring, behoort deze
inhoud dan in het geheel niet te hebben.
In tabel 31 worden de inhouden van de bijzondere ervaringen van
ieder individu afzonderlijk van de onderzoeksgroep opgesomd, waarvan de
modaliteiten respectievelijk het hoogst positief en het hoogst negatief
correleren met de modaliteit van de "Fugit Amor "-ervaring (FA). Hierbij
wordt een volgorde gehanteerd, waarbij deze uitgekozen sets bijzondere
ervaringen gerangschikt worden naar hoogte van de correlatie met de FAmodaliteit.
In het algemeen is er in de inhouden van de bijzondere ervaringen
van de individuen van de onderzoeksgroep, waarvan de modaliteiten het
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Tabel 31 deel I:
Inhoud van de bijzondere ervaringen van de dienten van de onderzoeksgroep, waarvan de modaliteiten respectieveujk het hoogst positief
(deel I) en het hoogst negatief (deel II) correleren met de FA-modaüteit
Ζ

A

Ρ

Ν

FA

В

О

4

16

0

18

.95

-.72

.60

5

10

2

16

.89

-.74

.75

8

11

3

15

.84

-.60

.66

2

13

4

19

.82

-.79

.68

0

6

0

16

.80

-.70

.48

Mijn ouders hebben mij
voor waar verhalen over de
toekomstige maatschappij
verteld, waarvan zij hoopten dat ze uit zouden komen, maar die niet
bewaarheid werden.

3

7

0

18

.79

-.69

.86

De vraag me af of ik het
computervak commercieel
nog wel op zal pakken.

5

9

2

17

.79

-.65

.64

De abortus van het kind
van mijn huidige vriendin
doet me veel verdriet

10

20

5

17

.72

-.55

-.34

cuent

Inhoud van de bijzondere
ervaringen met de hoogst
positieve correlatie met de
FA-modaüteit

7.

De heb het gevoel thuis
altijd het gezin bij elkaar te
hebben moeten houden,
zodat ik er was, maar nooit
mocht zijn wie ik werkelijk
was.

12.

4.

9.

14.

5.

3.

8.
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Ik heb krampachtig geprobeerd de relatie tussen mijn
man en mijn moeder goed
te houden.
De heb er moeite mee dat
mijn slechte financiële
situatie gevolgen zal hebben voor mijn dochter.
Mijn vader was er wel.
maar feitelijk ook weer
niet.
De erger me eraan dat mijn
broers en zustere geen
begrip voor mijn moeder
kunnen opbrengen.

client

Inhoud van de bijzondere
ervaringen met de hoogst
positieve correlatie met de
FA-modaliteit

15.

Ik heb me altijd erg geërgerd aan de slaafse
opstelling van mijn moeder
t.o.v. mijn vader.
Ik voel me schuldig omdat
ik mijn geloofsovertuiging
de rug toegekeerd heb.

2.

13.

Ik heb mijn zoon altijd een
vader willen geven

6.

Ik ben bang na het overlijden van mijn moeder
alleen over te blijven

10.

Ik vond het vroeger niet
prettig voortdurend met
mijn ouders te moeten
verhuizen en van school en
vrienden te moeten veranderen.
Alle belevingen gesteld in
de Ik-vorm zijn me eigenlijk vreemd.

11.

1.

Ik ben erg bezig geweest
met mijn erkenning als
vader van mijn 20-jarige
dochter waarvan ik het
bestaan gedurende 17 jaar
niet gekend heb.
Ζ
А
Ρ
N

Ζ

A

Ρ

Ν

FA

В

О

0

7

0

4

.71

-.49

.27

8

9

5

9

.63

-.44

.35

14

14

4

17

.58

-.41

.48

0

1

0

20

.57

-.58

.95

1

0

0

g

.46

-.34

.80

0

0

0

3

.45

-.31

.56

4

3

5

15

.36

-.49

.83

= Somscore gevoelens van zelfbevestiging.
= Somscore gevoelens van contact met de ander.
= Somscore positieve gevoelens.
= Somscore negatieve gevoelens.

FA = Correlatie met "Fugit Amor "-modaliteit.
В = Correlatie met de modaliteit van de "Boven-positie".
O = Correlatie met de modaliteit van de "Onder-positie".
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Tabel 31 deel II:
Inhoud van de byzondere ervaringen van de cliënten van de onderzoeksgroep, waarvan de modaliteiten respectieveujk het hoogst positief
(deel I) en het hoogst negatief (deel Π) correleren met de FA-modaliteit
Cliënt

Inhoud van de bijzondere
ervaringen met de hoogst
negatieve correlatie met de
FA-modaliteit

7.

De vind het fíjn dat mijn
vader nu eens heeft gevraagd, hoe het met me
gaat.

Ζ

A

Ρ

Ν

FA

В

О

19

19

20

1

-.51

.56

-.93

12.

De voel me verwant met
Indische mensen.

9

4

9

1

-.83

.87

-.75

4.

De wil meer van culturele
activiteiten gaan gemeten.

13

9

16

2

-.77

.66

-.65

9.

De hoop in de toekomst zelfstandig te kunnen presteren.

20

13

18

10

-.73

.68

-.70

14.

De heb mijn naam veranderd
om een gewoon iemand,
zoals de andere kinderen, te
kunnen zijn.

13

0

9

0

-.77

.88

-.51

20

14

20

0

-.71

.74

-.90

5.

De hoop dat ik nog eens kan
leven en tevreden kan zijn
met mijn resultaten, hoe dan
ook.

3.

De waardeer de vrijheden in
ons maatschappelijk bestel.

10

5

10

3

-.67

.90

-.57

8.

De geniet erg van kunst en
muziek.

20

15

20

0

-.67

.59

-.88

15.

De kan genieten van een
zekere harmonie in mijn
leven.

14

6

17

0

-.78

.75

-.72

16

13

17

4

-.69

.63

-.88

19

17

20

0

-.64

.63

-.91

2.

De kan genieten van de
natuur.

13.

De heb veel steun ondervonden van de familieleden van
mijn vaders' kant.

6.

Van dingen kopen kan ik erg
genieten.

11

1

15

8

-.61

.69

-.14

10.

De zou graag een rustig
teruggetrokken leven leiden.

14

1

18

3

-.68

.86

-.53
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aient

п.
1.

Inhoud van de bijzondere
ervaringen met de hoogst
negatieve correlatie met de
FA-modaliteit

Ζ

A

Ρ

Ν

FA

В

О

Ik zou wel eens weg willen
vliegen.

11

0

12

0

-.65

.83

-.53

8

6

12

2

-.70

.69

-.71

Mijn buurvrouw voorziet in
wezenlijke behoeftes, hoewel
ze een ander norm-besef
heeft.

Ζ
A
Ρ
N

= Somscore gevoelens van zelfbevestiging.
= Somscore gevoelens van contact met de ander.
= Somscore positieve gevoelens.
= Somscore negatieve gevoelens.

FA = Correlatie met "Fugit Amor "-modaliteit.
В = Correlatie met de modaliteit van de "Boven-positie'.
O = Correlatie met de modaliteit van de "Onder-positie".

hoogst positief correleren met de modaliteit van de "Fugit Amor"-ervaring,
wel degelijk sprake van een liefdevolle oriëntatie op een ander, waarbij de
relatie met de ander echter weinig bevrediging voor het individu of voor de
relatie oplevert en overwegend negatieve gevoelens bij het individu oproept.
In het algemeen is hiervan duidelijker sprake wanneer de correlatie met de
FA-modaliteit hoger is, hetgeen niet strijdig is met de validiteit van de
"Fugit Amor"-ervaring.
De inhouden van de bijzondere ervaringen van de individuen van de
onderzoeksgroep waarvan de modaliteiten het hoogst negatief correleren
met de modaliteit van de "Fugit Amor"-ervaring (FA) hebben deze ervaring
helemaal niet als inhoud, maar veeleer een ervaring waarin veel zelfbeves-
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tìging en bevrediging gevonden wordt. Het zal dan ook niet verbazen dat de
modaliteiten van deze ervaringen hoog positief correleren met de modaliteit
van de algemene ervaring van de winnaar, de "Boven-positie" (B).
Ook theoretisch is de polaire relatie tussen de modaliteiten van de
algemene ervaring van de onbereikbare ander, "Fugit Amor" (FA) en de
algemene ervaring van de winnaar, de "Boven-positie" (B) te verklaren
omdat de grondmotieven van het streven naar zelfbevestiging (Z-motief),
van het verlangen naar contact met de ander (A-motief), van de positieve
(P) en van de negatieve gevoelens (N) sterk polair over de beide algemene
ervaringen verdeeld zijn. De "Fugit Amor"-ervaring (FA) wordt immers
gekarakteriseerd door een overheersen van het A-motief over het Z-motief
en een overmaat van negatieve gevoelens (N) over positieve gevoelens (P),
terwijl de ervaring van de winnaar, de "Boven-positie" (B) gekarakteriseerd
wordt door een overheersen van het Z-motief over het A-motief en een
overmaat van positieve gevoelens (P) over de negatieve gevoelens (N). (zie
ook tabel 2, pag. 46).
5.2 Beschryving van een casus
Wanneer de rol van de "Fugit Amor"-ervaring (FA) in het waarderingssysteem van een individu nader onderzocht moet worden, ligt het voor de hand
dat individu te kiezen, waarvan de modaliteiten van de bijzondere ervaringen gemiddeld genomen de hoogst positieve correlatie hebben met de FAmodaliteit. In tabel 9, pag. 101 betreft dit cliënt 7 uit de onderzpetegroep
met een gemiddelde correlatie van 0.53 met de FA-modaliteit. Ook in tabel
31 is cliënt 7 de eerste in rij met de bijzondere ervaring met als inhoud "Ik
heb het gevoel thuis altijd het gezin bij elkaar te hebben moeten houden,
zodat ik er was, maar nooit mocht zijn wie ik werkelijk was" en een
modaliteit die een correlatie van 0.95 heeft met de FA-modaliteit. Ook
inhoudelijk is deze ervaring bijzonder, omdat niet alleen de ambivalente
oriëntatie op de ander (het gezin) genoemd wordt, maar ook de desastreuze
gevolgen voor de eigen ontwikkeling geschetst worden (zichzelf niet mogen
zijn).
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Als contrast hiermee is het interessant na te gaan hoe het waarderingssysteem van het individu uit de onderzoeksgroep eruit ziet waarvan de modaliteiten van de bijzondere ervaringen gemiddeld genomen de hoogst negatieve
correlatie hebben met de FA-modaliteit. In tabel 9, pag. 101 betreffen dit
de cliënten 1 en 13 met een gemiddelde correlatie van -0.18 met de FAmodaliteit. Gekozen wordt voor cliënt 1 omdat deze cliënt in tabel 31 de
laatste in rij is met een bijzondere ervaring waarvan de modaliteit een
correlatie van 0.36 heeft met de FA-modaliteit.
Ter vergelijking worden ook de twee individuen uit de vergelijkingsgroep besproken waarvan de modaliteiten van hun bijzondere ervaringen
gemiddeld genomen respectievelijk het hoogst positief en het hoogst negatief
correleren met de FA-modaliteit. Dit betreft dan de cliënten 18 en 20 uit de
vergelijkingsgroep met gemiddelde correlaties van respectievelijk 0.36 en
-0.40 met de FA-modaliteit (zie tabel 9, blz. 101).
5.3. De rol van de "Fugjt Ашог''-ervaring in het waarderingssysteem:
Beschrijving van een casus
5.3.1 casus 1
Beschrijving van de casus uit de onderzoeksgroep waarvan de modaliteiten
van de bijzondere ervaringen gemiddeld genomen het hoogst positief
correleren met de "Fugit Amor"-modaliteit (cliënt 7).
Cliënt 7 bezocht de Riagg vanwege relatieproblematiek. Cliënt werd
onlangs door zijn vriendin in de steek gelaten en reageerde daarop met
gevoelens van depressie en angst. Ondanks het feit dat zijn vriendin inmiddels weer terug was, zocht cliënt toch behandeling, omdat hij al jaren
gebukt ging onder depressieve gevoelens samenhangend met een onvermogen beslissingen te nemen over relaties, zijn beroepscarrière en de omgang
met zijn ouders. Cliënt werd na de oorlog geboren uit een vader die als
Jood ondergedoken was geweest en uit een eerder huwelijk een zoon had,
en een moeder die uit een relatie met een Duitse soldaat in de oorlogsjaren
een dochter had.
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Feitelijk groeide cliënt alleen op omdat zijn stiefbroer 10 jaar ouder was en
zijn stiefzusje slechts voor vakantieperiodes als kennis op bezoek kwam.
Cliënt weet pas sinds enkele jaren dat dit zijn stiefzuster is. Onlangs is hij
pas te weten gekomen dat zijn moeder de genoemde relatie met de Duitser
had. De betreffende Duitse soldaat heeft na de oorlog zelfmoord gepleegd.
Cliënt noemde zijn opvoeding streng, zijn vader kon zonder reden uitvallen
en sloeg hem dan in het bijzonder. Onder het eten mocht niet gepraat
worden, de sfeer in huis was vaak ijzig.
Hij doorliep de lagere school en aansluitend de HAVO zonder
problemen. Hij omschrijft zichzelf in die periode als teruggetrokken hoewel
hij wel enkele vriendjes en vriendinnetjes had die ook wel bij hem thuis
mochten komen zolang zijn vader maar niet thuis was. Deze kon namelijk
niet tegen het lawaai van al die kinderen. Na de middelbare school ging hij
naar de sociale academie en had in deze periode wel meer vrienden en ook
enkele relaties. Deze waren kortdurend van aard en sexueel bevredigend. In
deze periode leerde hij zijn latere echtgenote kennen. Zij was een kunstenares met wie hij ging samenwonen en met wie hij enkele jaren later mee
huwde. Hij verzorgde haar zakelijke contacten en samen verdienden ze met
haar werk een redelijke boterham. Via een kennis konden ze een groot huis
betrekken en had hij het goed naar zijn zin. De relatie met zijn echtgenote
verliep echter moeilijk. Hij voelde zich door haar beperkt en gecontroleerd;
het sexueel contact was van het begin af aan onbevredigend. Na 10 jaar
huwelijk brak hij met haar en ging zijn eigen weg. Hij voelde zich bij de
boedelscheiding "bedonderd" omdat deze voor hem ongunstig verliep,
waarbij zijn partner rechten verwierf op inboedel en huis en hij moest
terugvallen op een uitkering van de sociale dienst. Inmiddels heeft cliënt
wel weer een nieuwe relatie, maar ook hierin kan hij zijn draai nog niet
vinden.
Met de beide ouders heeft cliënt een intensief contact in die zin dat
hij hen regelmatig ziet, zich verantwoordelijk voor hen voelt en anderzijds
nauwelijks op hen durft terug te vallen. Een complicerende factor is het feit
dat zijn moeder nu zes en een half jaar kanker heeft. Ook over zijn oudere
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stiefbroer die ziekelijk is maakt cliënt zich zorgen, met zijn stiefzusje heeft
hij nauwelijks contact. Momenteel probeert cliënt een eigen zaak voor het
verhuren van bedrijfsruimte op te zetten, hetgeen echter niet goed lukt. Met
betrekking tot hobby's tuiniert hij graag en reist hij veel.
Cliënt 7 formuleerde in het gestructureerde interview (zie bijlage 1)
26 bijzondere ervaringen, die samen met de 5 specifieke ervaringen gescoord werden met de affect-lijst van 16 gevoelens (zie bijlage 2). Aldus
resulteerden 31 waarderingen, waarvan in tabel 32 alleen de 5 waarderingen
beschreven worden met modaliteiten met de hoogste correlaties met de FAmodaliteit (no. 1-5) en de 5 waarderingen met modaliteiten met de laagste
correlaties met de FA-modaliteit (no. 27-31). Hierbij wordt een volgorde
gehanteerd, waarbij de waardering met een modaliteit met de hoogste
correlatie met de FA-modaliteit op de eerste plaats komt en waardegebieden
met modaliteiten met een lagere correlatie met de FA-modaliteit volgen.
Een oplopend rangnummer correspondeert dan met een lagere correlatie
met de FA-modaliteit. Een volledige beschrijving van het waarderingssysteem van cliënt 7 is voor het beoogde doel niet noodzakelijk en zou de
herkenbaarheid van deze cliënt te groot maken.
De eerste 5 waarderingen worden wat modaliteit betreft gekenmerkt
door een zeer hoog positieve correlatie met de modaliteit van de algemene
ervaring van de onbereikbare ander (FA) met correlaties van 0.88 tot 0.95
en tegelijkertijd een zeer hoog negatieve correlatie met de modaliteit van de
algemene ervaring van de winnaar (B) met correlaties van -0.72 tot -0.77.
Gezien vanuit de grondmotieven komt dit tot uiting in een sterk overheersen
van het A- motief over het Z-motief en een sterk overheersen van negatieve
(N) over positieve gevoelens (P).
Inhoudelijk verwijst waardering 1 naar een sterke betrokkenheid op
het ouderlijk gezin met cliënt in de rol van "go-between", waarbij cliënt
niet aan zichzelf toekomt, sterker nog het gevoel krijgt niet te mogen zijn
wie hij werkelijk is. De rol van de "Fugit Amor"-ervaring hierin lijkt te
zijn, dat cliënt het gevoel heeft verantwoordelijk te zijn voor de instandhouding van het gezin zonder hier echter veel invloed op te kunnen uitoefe-
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oen. Hij is hier wel op wanhopige wijze mee bezig, maar hij bereikt niet
het gewenste resultaat: in het gezin te functioneren, zoals hij werkelijk is.
Dit zou ongetwijfeld sterk zelfbevestigend en positief gewerkt hebben.
In waardering 2 wordt deze ervaring verder uitgewerkt en wordt
vooral verwezen naar de oplossing van dit conflict: het wegbreken uit het
ouderlijk gezin als de enige mogelijkheid om zichzelf te leren kennen. In
ervaring 4 wordt er nogmaals op gewezen hoe belangrijk het ouderlijk gezin
nog steeds is voor cliënt en ervaring 5 geeft met name informatie over de
rol van de vader in het onvermogen van cliënt zijn eigen leven te bepalen.
De rol van de algemene "Fugit Amor"-ervaring lijkt hierin de ervaring te
zijn, dat cliënt binnen het gezin (en met name in de relatie met de vader)
weliswaar op wanhopige wijze contact zoekt, zonder dat dit echter in het
gezin (en met name in de relatie met de vader) lukt en leidt tot aandacht
voor de persoon van cliënt zelf.

Tabel 32:
Waarderingssysteem cliënt 7 uit de onderzoeksgroep
Ζ

A

Ρ

Ν

FA

В

О

4

16

0

18

.95

-.72

.60

8

15

1

19

.91

-.76

.67

Hoe ervaart U Uzelf de
laatste tijd in het
algemeen?

5

17

3

19

.91

-.76

.60

Mijn ouders en mijn
broer zijn heel bepalend
voor mijn leven.

4

13

1

19

.89

-.77

.78

Ervaringen
1.

2.

3.

4.
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Ik heb het gevoel thuis
altijd het gezin bij elkaar te hebben moeten
houden, zodat ik er was,
maar nooit mocht zijn
wie ik werkelijk was.
Ik moest en moet nog
steeds eerst uit mijn
strakke familieband
wegbreken om meer te
weten te komen over
mijzelf en mijn wortels.

5.

27.

28.

29.

30.

31.

Ervaringen

Ζ

А

Ρ

Ν

FA

В

О

Mijn vader heeft altijd
willen bepalen hoe ik
moest leven.

0

12

0

20

.89

-.77

.75

18

20

18

3

-.37

.51

-.82

De hoop met mijn werk
geld te verdienen en
onafhankelijk te zijn.

19

15

19

4

-.43

.65

-.61

Er zijn momenten,
wanneer ik met mijn
vriendin samen ben, dat
ik me diegene voel die
ik werkelijk ben.

19

20

19

1

-.49

.53

-.92

Hoe zou U Uzelf graag
in het algemeen willen
ervaren?

20

20

19

4

-.50

.56

-.93

19

19

20

1

-.51

.56

-.93

Een eigen plekje met
spullen waar ik voor
kies is heel belangrijk
voor me.

De vind het fíjn dat mijn
vader nu eens heeft gevraagd hoe het met me
gaat.

Ζ
A
Ρ
N

= Somscore gevoelens van zelfbevestiging.
= Somscore gevoelens van contact met de ander.
= Somscore positieve gevoelens.
= Somscore negatieve gevoelens.

FA = Correlatie met "Fugit ^mor'-modaliteit.
В = Correlatie met de modaliteit van de "Boven-positie".
O = Correlatie met de modaliteit van de "Onder-positie ".

De enige specifieke ervaring, die bij deze cliënt in het rijtje van S waardegebieden met modaliteiten met de hoogste correlatie met de FA-modaliteit
voorkomt is de specifieke ervaring IV met de vraag "Hoe ervaart U Uzelf
de laatste tijd in het algemeen?" (waardering 3 in tabel 32). Dit betekent,
dat bovengenoemde conflicten, waarin de "Fugit Amor"-ervaring een
duidelijke rol speelt, sterk generaliseren bij deze cliënt en zijn algemeen
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welbevinden op dit moment sterk bepalen.
De laatste 5 waarderingen (metrangnummersvan 27 tot 31) worden wat
modaliteit betreft gekenmerkt door een hoog negatieve correlatie met de
modaliteit van de algemene ervaring van de onbereikbare ander (FA) met
correlaties van -0.37 tot -0.51 en tegelijkertijd hoog positieve correlaties
met de algemene ervaring van de winnaar (B) met correlaties van 0.S1 tot
0.65. In de grondmotieven komt dit tot uiting in een balans tussen het Z-en
het A-motief en het sterk overheersen van positieve (P) over negatieve
gevoelens (N). Inhoudelijk verwijst waardering 27 naar het belang van het
eigen plekje met spullen, waarvoor cliënt zelf kiest, waardering 28 naar de
hoop op werk, teneinde economische onafhankelijkheid te bewerkstelligen,
waardering 29 naar het belang van momenten in de intieme relatie waarin
cliënt zichzelf kan zijn en waardering 31 naar het belang van positieve
aandacht van de vader voor de persoon van cliënt zelf. In de modaliteiten
van deze ervaringen speelt de algemene ervaring van de winnaar (B) een
zekere rol, in die zin dat cliënt zich in deze ervaringen aan de winnende
hand voelt en er een zelfbevestigende werking van uitgaat (naast een gevoel
van contact en eenheid met de ander).
De enige specifieke ervaring, die bij deze cliënt in het rijtje van 5
waarderingen met modaliteiten met de laagste correlaties met de FA-modaliteit voorkomt, is de specifieke ervaring V met de vraag "Hoe zou U Uzelf
graag in het algemeen willen ervaren?" (waardering 30 in tabel 32). Dit
betekent dat de bovenstaande ervaringen, waarin de algemene ervaring van
de winnaar (B) een sterk zelfbevestigende rol speelt, samenhangen met het
ideale ervaren en als zodanig verwijzen naar ervaringen, die of nog pril en
onvoldoende geconsolideerd zijn of in de toekomst nog verder uitgebouwd
en nog verwezenlijkt moeten worden.
Samenvattend kan gesteld worden dat de rol die de algemene ervaring van
de onbereikbare ander (FA) in het waarderingssysteem van de beschreven
cliënt speelt, er een is van beklemtoning van het onvermogen van deze
cliënt binnen het gezin en speciaal in de relatie met vader zodanig te
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kunnen functioneren, dat cliënt beleeft zichzelf te kunnen zijn. In deze
wordt bij uitstek separatie-individuatie-problematiek beschreven en hiermee
wordt vraagstelling 2 uit hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord en
geïllustreerd (zie pag. 75).
De rol die de algemene ervaring van de winnaar (B) in het waarderingssysteem van deze cliënt speelt, komt tot uiting in de nadruk, die komt
te liggen op zelfbevestigende activiteiten, waarbij cliënt zijn leven zelf
inricht en er met name aandacht is van de vader voor de persoon van cliënt
zelf. Als zodanig wordt hiermee de richting van de individuatie van deze
cliënt aangegeven. Hiermee is vraagstelling 4 uit hoofdstuk 3 voor dit
individu beantwoord en geïllustreerd (zie pag. 75).
De rol die de algemene ervaring van de verliezer (O) in het waarderingssysteem van deze cliënt en de waarderingssystemen van de volgende te
bespreken cliënten speelt, wordt niet nagegaan, omdat de correlaties met de
O-modaliteit in het groepsonderzoek geen significante verschillen tussen
onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep opleverden. Hiermee komt vraagstelling 6 uit hoofdstuk 3 te vervallen (zie pag. 76).
De rol die de specifieke ervaringen in het waarderingssysteem van
deze cliënt spelen, ligt hierin, dat de separatie-individuatie-conflicten van
deze cliënt zijn algemeen ervaren bepalen, terwijl de richting en de mate
van zijn individuatie nog als een onzeker en in de toekomst te verwezenlijken of verder te consolideren ideaal ervaren wordt. Hiermee is
vraagstelling 8 uit hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord en geïllustreerd
(zie pag. 76).
5.3.2 Casus 2
Beschrijving van de casus uit de onderzoeksgroep waarvan de modaliteiten
van de bijzondere ervaringen gemiddeld genomen het hoogst negatief
correleren met de "Fugit Amor"-modaliteit (cliënt 1).
Cliënt 1 bezoekt de RIAGG met als reden dat hij niet goed functioneert met betrekking tot werk en in het sociale contact. Cliënt is erg
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ontevreden met zijn huidige situatie, hij is werkeloos en kan moeilijk met
anderen samen werken. Ook relaties gaan na enige tijd mis; cliënt voelt
zich dan benauwd en beëindigt deze. Aan de andere kant is hij echter weer
bang voor een sociaal isolement. Hij heeft zichzelf aangemeld bij de
RIAGG met als doel meer inzicht in zichzelf te krijgen en zodoende zijn
problemen beter aan te kunnen. Cliënt vertelt dat hij altijd al erg op zichzelf
is geweest; dit was ondermeer op de lagere en middelbare school het geval.
Anderen vormden clubjes waar hij niet bij hoorde.
Cliënt komt uit een gezin van 3 kinderen, hij heeft 1 broer en 1
zuster en is zelf de jongste. Het gezin is van Joodse afkomst. Beide ouders
waren tijdens de oorlog ondergedoken. Vader is op 68-jarige leeftijd overleden, hij was loodgieter van beroep. Hij wordt omschreven als een zachtaardige man. Moeder is thans 75 jaar, was altijd erg gesloten, op zichzelf. Als
kind beleefde cliënt zijn moeder als afstandelijk waardoor hij nogal een
negatief beeld van zijn jeugd heeft. Op de lagere school had hij nauwelijks
vriendjes. Op 12 à 13-jarige leeftijd deed hij samen met nog een jongen een
aantal inbraken in scholen. Toen hij gepakt werd, werd hij in een kindertehuis geplaatst. Cliënt is in totaal 2lA jaar in drie verschillende kindertehuizen geweest. Daarna kwam hij weer bij zijn ouders. Cliënt is vervolgens
van zijn 16e tot zijn 19e jaar gaan werken waarna hij op kamers ging
wonen en zoals hij het zelf zegt "in de zestiger jaren subcultuur" ging
leven. Hij gebruikte in die tijd ook hasj en ongeveer 6 keer LSD. Bij de
laatste keer voelde hij zich angstig, reden waarom hij ermee gestopt is. Op
een gegeven moment vond cliënt dat hij met zijn leerwijze moest stoppen en
is hij op zijn 20ste jaar weer teruggegaan naar school. In eerste instantie
was dat een vakschool. Daarna heeft hij nog twee jaar kunstacademie
gevolgd, doch is gestopt toen hij bleef zitten. Cliënt begon toen een winkeltje in die branche. Onder andere door renovatie in de buurt verliep de zaak
echter. In 198S besloot cliënt naar Nicaragua te gaan, om de mensen daar
vanuit ideologische motieven te helpen. Hij wilde eigenlijk in het leger om
de Amerikaanse opmars te stuiten doch daar aangekomen kon hij alleen
maar goederen distribueren. Ook merkte hij dat hij gewantrouwd werd. Hij
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is toen ongeveer na een half jaar weer terug naar Nederland gekomen.
Cliënt heeft sedert die tijd eigenlijk niet meer gewerkt, wel meermalen
geprobeerd iets van de grond te krijgen. Met betrekking tot relaties vermeldt cliënt dat hij wel een paar keer heeft samengewoond, in ieder geval
twee keer gedurende zo'n anderhalf jaar, tot hij zich dan bekneld voelde en
de relatie verbrak. Hij heeft onlangs een relatie beëindigd. Cliënt heeft zelf
drie kinderen, uit drie verschillende relaties. Hij weet niet goed hoe
hiermee om te gaan, enerzijds voelt hij zich vader en is hij jaloers op de
huidige partners van zijn vroegere vriendinnen, anderzijds weet hij dit ook
weer te relativeren.
Cliënt 1 formuleerde in het gestructureerde interview (zie bijlage 1)
21 bijzondere ervaringen, die samen met de 5 specifieke ervaringen gescoord werden met de affect-lijst van 16 gevoelens (zie bijlage 2). Aldus
resulteerden 26 waarderingen waarvan in tabel 33 op overeenkomstige wijze
als in tabel 32 alleen de S waarderingen beschreven worden met modaliteiten met de hoogste correlaties met de FA-modaliteit (no. 1-5) en de 5
waarderingen met modaliteiten met de laagste correlaties met de FAmodaliteit (no.22 - 26).
De eerste 2 waarderingen worden wat modaliteit betreft gekenmerkt
door een hoog positieve correlatie met de modaliteit van de "Fugit Amor"ervaring (FA) met correlaties van respectievelijk .80 en .69 en tegelijkertijd
een hoog negatieve correlatie met de modaliteit van de winnaar-ervaring (B)
met correlaties van respectievelijk -.74 en -.67. Gezien vanuit de grondmotieven komt dit tot uiting in een overheersen van het A-motief over het Zmotief en het sterk overheersen van negatieve (N) over positieve (P) gevoelens. Inhoudelijk betreffen het de specifieke vragen I en II respectievelijk
"Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?" en "Hoe
hebben Uw ouders de oorlog ervaren?". De rol van de "Fugit Amor"ervaring hierin lijkt te zijn dat cliënt 1 zijn ouders in hun oorlogservaringen
onbereikbaar acht en hen hierin op een wanhopige wijze tracht te bereiken
en ook van zijn ouders zelf denkt dat zij hun oorlogservaringen nauwelijks
kunnen bereiken, hoewel ze op een wanhopige wijze proberen hiermee in
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contact te komen. Opvallend is dat de typische modaliteit van de "Fugit
Amor"-ervaring verder in de modaliteiten van zijn andere ervaringen niet
meer terug komt. Kennelijk speelt de "Fugit Amor"-ervaring in het verdere
waarderingssysteem van cliënt 1 geen rol meer. Dit betekent dat de "Fugit
Amor'-ervaring weliswaar in het waarderingssysteem van cliënt 1 in zijn
beleving van de specifieke ervaring I en II een duidelijke rol speelt, maar
dat deze twee ervaringen in het verdere waarderingssysteem van cliënt 1
qua modaliteit een geïsoleerde positie innemen en bijvoorbeeld ook niet zijn
algemeen welbevinden bepalen.

Tabel 33:
Waarderingssysteem cliënt 1 uit de onderzoeksgroep

1.

Ervaringen

Ζ

A

Ρ

Ν

FA

В

О

Hoe ervaart U zelf de
oorlogservaringen van Uw
ouders?

5

10

3

15

.80

-.74

.73

5

10

5

15

.69

-.67

.74

4

3

5

15

.36

-.49

.83

8

3

4

11

.31

-.00

.64

12

6

2

9

.28

.07

.35

8

8

10

5

-.49

.37

-.37

14

11

16

6

-.52

.55

-.37

2.

Hoe hebben Uw ouders de
oorlog ervaren?

3.

Bc ben erg bezig geweest
met mijn erkenning als
vader van mijn 20-jarige
dochter, waarvan ik het bestaan gedurende 17 jaar
niet gekend heb.

4.

5.

22.

23.
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De heb het gevoel in mijn
jeugd door mijn moeder
affectief verwaarloosd te
zijn.
Mijn standpunt t.a.v. de
bezettingspolitiek van
Israël houdt me erg bezig.
TJc voel me één met mensen
die duidelijk maken met
tegenstrijdige dingen te
zitten.
Ik geniet er sterk van in
de schijnwerper te staan.

Ervaringen

Ζ

A

Ρ

Ν

FA

В

О

Het repareren van auto's is
een onmisbare bron van
inkomsten voor mij.

10

6

13

5

-.55

.64

-.37

25.

Een vrouw(-en)

11

10

12

8

-.59

.28

-.34

26.

Mijn buurvrouw voorziet
in wezenlijke behoeften,
hoewel ze een ander norm
besef heeft.

8

6

12

2

-.70

.69

-.71

24.

Ζ
A
Ρ
N

= Somscore gevoelens van zelfbevestiging.
= Somscore gevoelens van contact met de ander.
= Somscore positieve gevoelens.
= Somscore negatieve gevoelens.

FA = Correlatie met "Fugit Amor "-modaliteit.
В = Correlatie met de modaliteit van de "Boven-positie ".
O = Correlatie met de modaliteit van de "Onder-positie".

De specifieke vraag IV "Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het alge
meen?" komt in tabel 33 niet voor, hetgeen betekent dat deze ervaring qua
modaliteit in het waarderingssysteem van cliënt 1 zoals dat in tabel 33
beschreven is een middenpositie inneemt en qua correlatie met de "Fugit
Amor"-ervaring moet liggen tussen de ervaringen 5 en 22 met een correlatie met de FA-modaliteit vanrespectievelijk0.28 en -0.49. Uit tabel 13 op
blz. 105 blijkt dat de correlatie van de specifieke ervaring IV "Hoe ervaart
U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?" met de modaliteit van de FA-ervaring bij deze cliënt 0.2S bedraagt. De waarderingen 3,4 en 5 uit het rijtje
van 5 waarderingen van deze cliënt met de hoogste correlatie met de FAmodaliteit zijn qua modaliteit atypisch van aard (geen hoog positieve
correlatie met de FA- of B-modaliteit maar eerder een positieve tot hoog
positieve correlatie met de O-modaliteit, respectievelijk 0.83, 0.64 en 0.35.
Qua modaliteit duiden deze waarderingen dan ook eerder op het bestaan van
algemeen psychologische problematiek (geen typische separatie-individuatie-
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problematiek). Ook inhoudelijk duiden deze waarderingen op het bestaan
van algemeen psychologische problematiek bij cliënt 1: het belang van de
erkenning als vader van zijn dochter die hij lang niet gekend heeft (waardering 3), het belang van zijn affectieve verwaarlozing door zijn moeder
(waardering 4) en het belang van zijn standpunt ten aanzien van de bezettingspolitiek van Israël (waardering 5). Gezien de hoog positieve correlatie
van de modaliteiten van de waarderingen 3 en 4 met de modaliteit van de
algemene ervaring van de verliezer (O) geeft cliënt 1 kennelijk aan, zich in
deze ervaringen aan de verliezende hand te voelen.
De laatste 5 waarderingen (met rangnummers van 22 tot 26) worden
wat modaliteit betreft gekenmerkt door een hoog negatieve correlatie met de
modaliteit van de algemene ervaring van de onbereikbare ander (FA) met
correlaties van -0.49 tot -0.70 en tegelijkertijd positieve tot hoog positieve
correlaties met de modaliteit van de winnaar-ervaring (B) met correlaties
van 0.28 tot 0.69. Vanuit het perspectief van de grondmotieven komt dit tot
uiting in een balans tussen het Z- en het A-motief en het overheersen van
positieve (P) over negatieve (N) gevoelens. Inhoudelijk verwijzen deze
ervaringen naar het belang van het gevoel van eenheid met mensen die
duidelijk maken met tegenstrijdige dingen te zitten (waardering 22), het
belang van zijn vermogen ervan te genieten in de schijnwerper te staan
(waardering 23), het belang van het repareren van auto's als een onmisbare
bron van inkomsten (waardering 24), het belang van een vrouw in het
algemeen en zijn buurvrouw in het bijzonder (waardering 25 en 26). In de
modaliteiten van deze ervaringen speelt de algemene ervaring van de
winnaar (B) een rol (zij het in de modaliteiten van de waarderingen 22 en
25 wat minder) in die zin dat cliënt zich in deze ervaringen aan de winnende hand voelt en er een (sterk) zelfbevestigende werking van uit gaat (naast
een gevoel van contact met de ander).
Specifieke ervaringen komen bij deze cliënt in het rijtje van 5
waarderingen met modaliteiten met de laagste correlatie met de FA-modaliteit niet voor, hetgeen betekent dat ze noch zijn algemeen noch zijn ideale
ervaren bepalen. De bovenstaande ervaringen waarin de ervaringen van de
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winnaar (В) een zelfbevestigende rol spelen, zijn noch bepalend voor zijn
algemeen welbevinden op dit moment noch verwijzen zij naar ervaringen
die nog in de toekomst verwezenlijkt moeten worden.
Samenvattend: de algemene ervaring van de onbereikbare ander (FA) speelt
in het waarderingssysteem van cliënt 1, voor zover het zijn bijzondere
ervaringen betreft, geen rol. Als zodanig is er bij cliënt 1 geen sprake van
typische separatie-individuatie-problematiek. Uit de inhoud van zijn bijzondere ervaringen blijkt ook eerder algemene psychologische problematiek.
Hiermee wordt vraagstelling 2 uit hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord
en geïllustreerd (zie pag. 75).
De rol die de algemene ervaring van de winnaar (B) in het waarderingssysteem van deze cliënt speelt,, komt tot uiting in sterk zelfbevestigende
activiteiten zoals het in de schijnwerper staan, het repareren van auto's en
de relatie met zijn buurvrouw. Als zodanig wordt hiermee de richting van
de individuatie van deze cliënt aangegeven. Hiermee is vraagstelling 4 uit
hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord en geïllustreerd (zie pag. 75).
De rol die de specifieke ervaringen in het waarderingssysteem van
cliënt 1 spelen, ligt hierin dat de richting en de mate van zijn individuatie
noch van invloed is op zijn algemeen welbevinden noch als een onzeker en
in de toekomst te verwezenlijken ideaal ervaren wordt. Verder bestaat er
geïsoleerde separatie-individuatie-problematiek met name in zijn beleving
van de oorlogservaringen van zijn ouders en in mindere mate in zijn kijk op
de manier waarop zijn ouders hun oorlogservaringen beleefd hebben. Deze
separatie-individuatie-conflicten blijven echter geïsoleerd van aard en
hebben geen invloed op de rest van het waarderingssysteem van cliënt 1.
Hiermee is vraagstelling 8 uit hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord en
geïllustreerd (zie pag. 76).
5.3.3 Casus 3
Beschrijving van de casus uit de vergelijkingsgroep waarvan de modaliteiten
van de bijzondere ervaringen gemiddeld genomen het hoogst positief
correleren met de "Fugit-Amor"-modaliteit (cliënt 18).
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Client 18 bezoekt het RIAGG vanwege zijn onvermogen om contacten te
leggen. Hij denkt, dat dit het gevolg is van de grote onzekerheid, die hij ten
aanzien van zichzelf ervaart. Cliënt doet ook geen enkele moeite, om
contacten te leggen, vertelt hij, want hij is ervan overtuigd, dat dit toch op
niets uitloopt. Cliënt vertelt, dat hij in contacten niet met zijn onzekerheid
om weet te gaan en overigens de overtuiging koestert: "Ze zitten op mij
niet te wachten". Bovendien vertelt cliënt, dat hij het automatisme heeft
ontwikkeld, om negatief op mensen te reageren en hen te pakken op hun
eigen woorden; hij denkt, dat dit een soort verdediging voor hem is. Het
enige positieve, dat cliënt ziet, is dat hij naar de RIAGG is gestapt, ten
einde de nodige veranderingen in gang te zetten. De directe aanleiding voor
de huidige aanmelding vormt een recent ontslag vanwege overtolligheid
door een werkgever die hem een grote toekomst in het vooruitzicht gesteld
had.
Vader werkte in de administratieve sector. Diens eerste vrouw overleed in
1947. Met deze vrouw had hij 4 zonen en een dochter. Vader trouwde
opnieuw met de moeder van cliënt. Moeder overleed in 1979 aan darmkanker; zij was 64 jaar oud. Er werden nog een zoon en cliënt geboren. Van
zijn vroege jeugd weet hij te vertellen dat het gezellig was; hij was vrij in
doen en laten. De lagere school verliep zonder doublure. Op de HBS
doubleerde hij de 2e klas en de 4e klas. In 1976 is hij biologie gaan
studeren in Utrecht. Later volgde hij een stage klinische genetica en
moleculaire celbiologie. Van 1978 tot 1980 werkte hij als analist. Zijn
contract liep af en hij stond enkele maanden op wachtgeld. In september
1980 startte hij met de studie medicijnen. In juni 1981 had hij geen geld
meer en ging hij werken in de horeca. Uit deze tijd dateert zijn drankprobleem dat ondanks zijn nieuwe werkkring in de chemische industrie van '85
tot '87 bleef bestaan en verergerde na zijn ontslag in dat jaar. Hij werd
hiervoor gedurende een half jaar opgenomen op een alcohol-afdeling van
het CAD. Vanaf '88 dronk hij niet meer, maar had hij ook geen werkkring
meer en genoot hij een werkeloosheidsuitkering. Van 1979 tot 1981 is hij
gehuwd geweest met een onderwijzeres. Van augustus 1983 tot maart 1987
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woonde hij samen met een vriendin, met wie hij nog steeds een vriendschappelijk contact heeft. Cliënt heeft geen kinderen en momenteel geen
relatie. Hij heeft nauwelijks vrienden over. Hij is geen lid van een club of
een vereniging. Soms doet hij aan fietsen en schaken. Hij leest veel.
Cliënt 18 formuleerde in het gestructureerd interview (zie bijlage 1)
14 bijzondere ervaringen, die samen met de S specifieke ervaringen gescoord werden met de affect-lijst van 16 gevoelens (zie bijlage 2). Aldus
resulteerden 19 waarderingen waarvan in tabel 34 alleen de 5 waarderingen
beschreven worden met modaliteiten met de hoogste correlatie met de FAmodaliteit (no. 1-5) en de 5 waarderingen met modaliteiten met de laagste
correlatie met de FA-modaliteit (no. 15-19).
De eerste 5 waarderingen worden wat modaliteit betreft gekenmerkt
door een zeer hoog positieve correlatie met de modaliteit van de verliezer
(O) met correlaties van 0.86 tot 0.95, een hoog positieve correlatie met de
modaliteit van de onbereikbare ander (FA) met correlaties van 0.59 tot 0.67
en een hoog negatieve correlatie met de modaliteit van de winnaar (B) met
correlaties van -0.57 tot -0.66. Gezien vanuit de grondmotieven komt dit tot
uiting in een weliswaar overheersen van de A-motief over het Z-motief,
maar beide motieven scoren laag (minder dan 10 punten), en een sterk
overheersen van negatieve gevoelens (N) over positieve (P). Dit betekent
dat de "Fugit-Amor"-ervaring (FA) in de modaliteiten van deze ervaringen
wel een rol speelt maar dat deze toch klein is in vergelijking met de rol die
de verliezer-ervaring (O) in de modaliteiten van deze ervaringen speelt.
Inhoudelijk duiden de ervaringen op verlies van het contact met de ander:
"Ik heb me wat betreft mijn eigen problemen altijd van andere mensen
afgesloten" (waardering 5) en "Ik denk nog steeds veel over de 4 jaar dat ik
met mijn vriendin heb samengewoond'' (waardering 1). Dit verlies van het
contact met de ander leidt tot een geïsoleerde positie van het individu: "Ik
realiseer me nu dat ik in het verleden alles zelf heb moeten doen" (waardering 3) en "Ik voel me niet thuis in mijn huidige positie in de maatschappij"
(waardering 2). De rol die de ervaring van de verliezer (O) in deze ervaringen speelt, ligt in de nadruk die komt te liggen op het gevoel van cliënt 18
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Ζ

А

Ρ

Ν

FA

В

О

4

9

4

19

.67

-.66

.86

Ik voel me niet thuis in
mijn huidige positie in de
maatschappij.

4

7

4

19

.66

-.58

.92

De realiseer me nu dat ik
in het verleden alles zelf
heb moeten doen.

4

7

4

18

.66

-.58

.88

Hoe ervaart U Uzelf de
laatste üjd in het algemeen?

4

6

5

19

.61

-.58

.94

4

5

4

19

.59

-.57

.95

13

20

20

13

-.09

-.03

-.44

Ervaringen
1.

2.

3.

4.

5.

15.

Ik denk nog steeds veel
over de 4 jaar dat ik met
mijn vriendin heb samengewoond.

Ik heb me wat betreft
mijn eigen problemen
altijd van andere mensen
afgesloten.
De hoop toch nog een
nieuwe partner te vinden
in de toekomst.

16.

De kan erg genieten van
mensen om me heen.

15

18

17

11

-.16

.29

-.56

17.

Mijn werk als analist is
hoe dan ook erg belangrijk voor mij.

11

8

15

12

-.32

.43

-.01

18.

Hoe zou U Uzelf graag in
het algemeen willen
ervaren?

17

20

20

3

-.43

.52

-.89

De verwacht veel van een
cursus klassieke homeopathie.

18

17

20

8

-.54

.61

-.81

19.

Ζ
A
Ρ
N

= Somscore gevoelens van zelfbevestiging.
= Somscore gevoelens van contact met de ander.
= Somscore positieve gevoelene.
= Somscore negatieve gevoelens.

FA = Correlatie met "Fugif Amor "-modaliteit.
В = Correlatie met de modaliteit van de "Boven-positìe".
O = Correlatie met de modaliteit van de "Onder-positie".
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het contact met de ander (zijn vroegere vriendin, de maatschappij) verloren
te hebben en er alleen voor te staan. De bescheiden rol die de ervaring van
de onbereikbare ander (FA) desalniettemin speelt, ligt in een benadrukking
van het gevoel dat cliënt 18 op een wanhopige wijze probeert dit contact
met de ander te herstellen. Voor zijn gevoel is dit echter een verloren zaak.
De enige specifieke ervaring, die bij deze cliënt in het rijtje van 5
waardegebieden met modaliteiten met de hoogste correlatie met de FAmodaliteit voorkomt is de specifieke ervaring IV met de vraag "Hoe ervaart
U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?" (waardering 4, tabel 34). De
correlatie met de verliezerservaring (O) is echter hoger. Dit betekent dat
bovengenoemde conflicten waarin de verliezerservaring (O) een duidelijke
rol en de "Fugit-Amor"-ervaring (FA) een minder duidelijke rol spelen
sterk generaliseren en het algemeen welbevinden van deze cliënt op dit
moment sterk bepalen.
De laatste 5 waarderingen (met rangnummers van 15 tot 19) worden
wat modaliteit betreft gekenmerkt door een negatieve tot hoog negatieve
correlatie met de FA-modaliteit met correlaties van -0.09 tot -0.54 en
tegelijkertijd (rand-)positieve tot hoog positieve correlaties met de winnaarervaring (B) met correlaties van -0.03 tot 0.61. Gezien vanuit de grondmotieven komt dit tot uiting in een balans tussen het Z-motief en het A-motief
en het matig tot sterk overheersen van positieve (P) over negatieve (N)
gevoelens. Het meest uitgesproken in dit opzicht is waardering 19 met als
inhoud "Ik verwacht veel van een cursus klassieke homeopathie". In de
modaliteit van deze ervaring speelt de ervaring van de winnaar (B) een
duidelijke rol, in die zin dat cliënt 18 zich in deze ervaring aan de winnende hand voelt en er een zelfbevestigende werking van uitgaat (naast een
gevoel van contact en eenheid met de ander). Hij projecteert deze cursus
nog in de toekomst in die zin, dat hij er veel van verwacht en het zal dan
ook niet toevallig zijn dat de specifieke ervaring V op de vraag "Hoe zou U
Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?" qua modaliteit sterk met deze
ervaring samenhangt. Minder uitgesproken is de rol die de winnaar-ervaring
(B) speelt in de modaliteit van de ervaring 17 met als inhoud: "Mijn werk
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als analist is hoe dan ook belangrijk voor mij"; de ervaring 16 met als
inhoud: "Ik kan erg genieten van mensen om mij heen" en de ervaring IS
met als inhoud: "Ik hoop toch nog een nieuwe partner te vinden in de
toekomst". Opvallend is de hoge score aan negatieve gevoelens ( > 10) die
de modaliteiten van deze ervaringen opleveren en misschien kan dit verklaard worden met een uitspraak van cliënt in het klinisch interview, dat hij
de neiging heeft negatief op mensen te reageren. Kennelijk gaat er voor
cliënt 18 van het contact met anderen een minder zelfbevestigende werking
uit.
Samenvattend: de rol die de algemene ervaring van de onbereikbare ander
(FA) in het waarderingssysteem van de beschreven cliënt speelt, is bescheiden van aard en benadrukt zijn onvermogen contact te onderhouden met
zijn vriendin in het bijzonder en andere mensen in het algemeen, hoewel hij
hier op een wanhopige wijze naar streeft. De rol van de algemene ervaring
van de onbereikbare ander (FA) is ondergeschikt aan de algemene ervaring
van de verliezer (O). Kennelijk voelt cliënt 18 zich in zijn pogingen contact
met anderen te zoeken aan de verliezende hand en heeft hij het idee er
alleen voor te staan. Als zodanig is er geen sprake van typische separatieindividuatie-problematiek maar is deze ondergeschikt aan problematiek van
algemeen psychologische aard. Hiermee wordt vraagstelling 2 uit hoofdstuk
3 voor dit individu beantwoord en geïllustreerd (zie pag. 75).
De rol die de algemene ervaring van de winnaar (B) speelt in het
waarderingssysteem van cliënt 18 is ook bescheiden van aard, in die zin dat
slechts in één waardering de zelfbevestigende werking hiervan duidelijk tot
uitdrukking komt en wel in zijn hoge verwachting van een cursus homeopathie. Als zodanig wordt hiermee de richting van de individuatie van deze
cliënt aangegeven. Hiermee is vraagstelling 4 uit hoofdstuk 3 voor dit
individu beantwoord en geïllustreerd (zie pag. 75).
De rol die de specifieke ervaringen in het waarderingssysteem van
deze cliënt spelen, ligt hierin dat de atypische separatie-individuatie-conflicten die ondergeschikt zijn aan algemeen psychologische problematiek
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actueel van aard zijn, terwijl de richting en de mate van zijn individuatie
nog als een onzeker en in de toekomst te verwezenlijken ideaal ervaren
wordt. Hiermee is vraagstelling 8 uit hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord en geïllustreerd (zie pag. 76).
5.3.4 Casus 4
Beschrijving van de casus uit de vergelijkingsgroep waarvan de modaliteiten
van de bijzondere ervaringen gemiddeld genomen het hoogst negatief
correleren met de "Fugit Amor"-modaliteit (cliënt 20).
Cliënt 20 bezoekt het RIAGG voor haar angst voor allerlei sociale
situaties zoals het op visite gaan en visite ontvangen. Een en ander gaat
gepaard met angst aan een lichamelijke ziekte te lijden en ze is dan ook
veelvuldig onder behandeling van de huisarts vanwege klachten van psychosomatische aard.
Haar vader overleed op 70-jarige leeftijd, moeder is momenteel 70
en er is een broer van 42 jaar. Het huwelijk van de ouders werd als niet zo
best beschreven, dit houdt in dat ouders volgens cliënte "zich geestelijk in
de vernieling hebben gedraaid". Vader trad op als hoofd van het gezin; er
was altijd veel ruzie. Moeder had hyperventilatie en dacht vaak dat zij dood
ging. Toen moeder ging werken is er door de toename van haar zelfstandigheid veel veranderd thuis; de ruzies namen toe. De ruzies gingen
volgens cliënte steeds over de vraag of vader van moeder toestemming
kreeg om met elkaar sexuele gemeenschap te hebben. Dit ging door tot zijn
dood. Toen cliënte 16 jaar was, is er een periode geweest van 8 maanden
waarin de ouders besloten hadden te gaan scheiden, dit is echter niet
doorgegaan. In deze periode kreeg cliënte Valium en fungeerde zij als "gobetween" in het gezin. De broer trok zich weinig aan van deze verwikkelingen. Cliënte weet nog dat ze dolgelukkig was als haar ouders het weer goed
hadden. Bij ruzies werd ze weer gespannen. Toen de ouders besloten om op
gescheiden verdiepingen te gaan slapen was dat zeer pijnlijk voor cliënte,
zij was toen 18 jaar oud. De crematie van vader had volgens cliënte een
vreemd verloop. Zijn laatste wens was dat de kist na zijn dood niet geopend
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mocht worden en dat niemand behalve het gezin bij de crematie aanwezig
mocht zijn. Cliënte heen dit als vervreemdend ervaren en heeft er erg veel
spijt van dat zij dit heeft laten gebeuren. Bij de crematie waren maar 5
mensen aanwezig. Cliënte was het liefst op zichzelf. Ze had weinig vriendinnen en veel vrienden. Meestal ging zij alleen uit in de wetenschap daar
wel vrienden of vriendinnen te treffen, was dat niet zo dan zorgde zij alleen
wel dat ze veilig naar huis kwam. Dit gevoel van vrijheid was erg belangrijk voor haar. Cliënte heeft meestal de zijde van moeder gekozen. Toen zij
dat een keer niet deed en voor vader op kwam, werd moeder zo ziedend en
cliënte schrok daar zo hevig van, dat zij het nooit meer gewaagd heeft iets
tegen moeder in te brengen. Het huwelijk van cliënte is kinderloos gebleven. Dit is een wens van beide partners. Het was de keus tussen kinderen
en daarvoor moeten zorgen tot ze volwassen waren of met elkaar nog enige
luxe te hebben. Beide partners kozen voor het laatste. Ze hebben een
caravan gehad en nu een bootje en genieten daarvan. Echtgenoot is werkzaam in een fabriek. Hij heeft het niet zo naar zijn zin. Maar omdat hij na
de lagere school weinig opleiding heeft genoten en dat eigenlijk ook niet
kan, zijn er weinig toekomstperspectieven; met overwerken verdient hij nog
wat bij. De echtgenoot wordt als faalangstig beschreven, hij is niet zo zeker
van zichzelf en zal daarom ook niet hogerop komen binnen zijn werk.
Ander werk wordt niet mogelijk geacht. Met haar moeder heeft cliënte
veelvuldig contact, met haar broer minder, vrienden of vriendinnen heeft
cliënte nauwelijks.
In het gestructureerd interview (zie bijlage 1) formuleerde cliënte 9
bijzondere ervaringen, die samen met de 5 specifieke ervaringen gescoord
werden met de affect-lijst van 16 gevoelens (zie bijlage 2). Aldus resulteerden 14 waarderingen, waarvan in tabel 35 alleen de 5 waarderingen
beschreven worden met modaliteiten met de hoogste correlaties met de FAmodaliteit (no. 1-5) en de S waarderingen met modaliteiten met de laagste
correlaties met de FA-modaliteit (no.9-14).
In het rijtje van S waarderingen met modaliteiten met de hoogste
correlatie met de FA-modaliteit van deze cliënte, worden de eerste 3
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waarderingen wat modaliteit betreft gekenmefkt door een positieve tot zeer
hoog positieve correlatie met de O-modaliteit (met correlaties van 0.16 tot
0.86), met matig positieve correlaties met de FA-modaliteit (met correlaties
van 0.31 tot 0.57) en met negatieve tot hoog negatieve correlaties met de Bmodaliteit (met correlaties van -0.16 tot -0.51). Gezien vanuit de grondmotieven komt dit tot uiting in een balans van het Z- en het A-motief, maar
beide motieven scoren laag (<10), en het overheersen van negatieve (N)
over positieve (P) gevoelens. De rol van de algemene ervaring van de
onbereikbare ander (FA) in de modaliteiten van deze ervaringen is dan ook
minimaal te noemen. De belangrijkste rol is dan ook weggelegd voor de
algemene ervaring van de verliezer (O). Kennelijk voelt cliënte 20 zich in
haar angst aan een ziekte te lijden (waardering 1) en haar herinnering aan
het feit dat zij als kind de boodschapper was tussen haar ruziënde ouders
(waardering 3) aan de verliezende hand. Waardering 2 betreft de specifieke
ervaring IV op de vraag "Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?" Kennelijk generaliseren de 2 voorgaande waarderingen enigszins en
bepalen zij haar algemeen welbevinden. Waardering 4 betreft de specifieke
ervaring I op de vraag "Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?" maar
is qua modaliteit niet te plaatsen (geen uitgesproken hoog positieve of hoog
negatieve correlatie met een van de drie algemene ervaringen FA, В of O).
Waardering 5, met als inhoud "Ik kan niet tegen macho-mannen", is wat
modaliteit betreft eveneens niet te plaatsen. De relatief hoge somscore van
gevoelens van zelfbevestiging en de relatief hoge correlatie met de winnaar
modaliteit is er verantwoordelijk voor dat deze waardering wat modaliteit
betreft eerder in de richting van het rijtje waarderingen met de laagste
correlatie met de FA-modaliteit gaat (rangnummer 10-14). Deze waarderin
gen worden qua modaliteit gekenmerkt door een hoog positieve tot zeer
hoog positieve correlatie met de winnaar-modaliteit (B) met correlaties van
0.60 tot 0.80 en een hoog negatieve tot zeer hoog negatieve correlatie met
de FA-modaliteit ("Fugit-Amor") met correlaties van -0.59 tot -0.72.
Gezien vanuit de grondmotieven komt dit tot uiting in een overheersen van
het Z-motief over het A-motief en een sterk overheersen van positieve (P)
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Tabel 35:
Waarderingssysteem cliënt 20 uit de vergeujkingsgroep

Ervaringen

Ζ

A

Ρ

Ν

FA

В

О

1.

Ik ben bang aan een
ziekte te gaan lijden.

2

2

4

18

.57

-.51

.86

2.

Hoe ervaart U Uzelf de
laatste tijd in het algemeen?

8

8

4

9

.32

-.16

.16

3.

Ik herinner me nog goed
dat ik de boodschapper
was tussen mijn ruziënde
ouders.

7

2

4

15

.31

-.27

.86

4.

Hoe hebben Uw ouders
de oorlog ervaren?

6

0

5

7

-.19

.20

.26

5.

Ik kan niet tegen machomannen.

7

0

4

0

-.27

.45

-.17

10.

De vind het fíjn om met
mijn hond om te gaan.

19

17

20

3

-.59

.60

-.84

11.

Ik ben tevreden met mijn
kantoorwerk.

15

6

17

0

-.59

.83

-.67

12.

Mijn moeder is belangrijk
voor mij.

20

14

15

1

-.63

.77

-.82

13.

Mijn handwerk-hobby is
belangrijk voor mij.

20

9

20

0

-.67

.80

-.75

14.

Ik kan me lekker ontspannen op mijn boot.

19

6

20

0

-.72

.80

-.69

Ζ
A
Ρ
N

= Somscore gevoelens van zelfbevestiging.
= Somscore gevoelens van contact met de ander.
= Somscore positieve gevoelens.
= Somscore negatieve gevoelens.

FA = Correlatie met "FugitAmor "-modaliteit.
В = Correlatie met de modaliteit van de "Boven-positie".
O = Correlatie met de modaliteit van de 'Onder-positie".
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over negatieve (Ν) gevoelens. Inhoudelijk betreft het het belang van de
omgang met haar hond (waardering 10), het belang van haar werk (waarde
ring 11), het belang van haar moeder (waardering 12), het belang van haar
handwerk-hobby (waardering 13) en het belang van ontspanning op haar
boot (waardering 14). De duidelijke aanwezigheid van de ervaring van de
winnaar (B) in de modaliteiten van deze waarderingen betekent dan ook dat
cliënte zich in deze waarderingen aan de winnende hand voelt en er een
sterk zelfbevestigende werking van uit gaat. Specifieke ervaringen komen in
ditrijtjevan waarderingen met modaliteiten met de laagste correlatie met de
FA-modaliteit niet voor.
Samenvattend: de algemene ervaring van de onbereikbare ander (FA) speelt
in het waarderingssysteem van cliënte 20 geen duidelijke rol. Als zodanig is
er bij deze cliënte geen sprake van typische separatie-individuatie-problematiek. Uit de inhoud van haar bijzondere waarderingen blijkt ook eerder
algemeen psychologische problematiek. Hiermee wordt vraagstelling 2 uit
hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord en geïllustreerd (zie pag. 75).
De rol die de algemene ervaring van de winnaar (B) in het waarderingssysteem van cliënte 20 speelt komt tot uiting in de sterk zelfbevestigende
werking die uit gaat van de omgang met haar hond, haar werk, de omgang
met haar moeder, haar handwerk-hobby en de ontspanning op haar boot.
Als zodanig wordt hiermee derichtingvan de individuatie van deze cliënteaangegeven. Hiermee wordt vraagstelling 4 uit hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord en geïllustreerd (zie pag. 75).
De rol die de specifieke ervaringen spelen in het waarderingssysteem van
cliënte 20 ligt hierin dat de richting en de mate van haar individuatie noch
van invloed is op haar algemeen welbevinden noch als een onzeker en in de
toekomst te verwezenlijken ideaal ervaren wordt. Wel generaliseert algemeen psychologische problematiek enigszins. Hiermee wordt vraagstelling 8
uit hoofdstuk 3 voor dit individu beantwoord (zie pag. 76).
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In het algemeen leidt een waardering waarvan de gevoelsmodaliteit hoog
positief correleert met de modaliteit van de algemene ervaring van de
onbereikbare ander (FA) ook tot een ervaring met het onbereikbare van de
ander als inhoud (de formulering van het waardegebied) en leidt een
waardering waarvan de gevoelsmodaliteit hoog positief correleert met de
modaliteit van de algemene ervaring van de winnaar (B) ook tot een
ervaring met een sterk zelfbevestigende gebeurtenis of activiteit als inhoud
(de formulering van het waardegebied). Ook in de bijzondere waarderingssystemen van de beschreven individuele cliënten wordt dit bevestigd.
In de casus uit de onderzoeksgroep waarvan de modaliteiten van de
bijzondere ervaringen gemiddeld genomen het hoogst positief correleren
met de FA-modaliteit (0.53) benadrukt de "Fugit-Amor"-ervaring typische
separatie-individuatie-problematiek (casus 1).
In de casus uit de vergelijkingsgroep waarvan de modaliteiten van de
bijzondere ervaringen gemiddeld genomen het hoogst positief correleren
met de FA-modaliteit (0.36) benadrukt de "Fugit-Amorn-ervaring atypische
separatie-individuatie-problematiek in die zin dat deze problematiek ondergeschikt is aan algemeen psychologische problematiek (casus 3).
In de casus uit de onderzoeksgroep waarvan de modaliteiten van de
bijzondere ervaringen gemiddeld genomen het hoogst negatief correleren
met de FA-modaliteit (-0.18) benadrukt de "Fugit-Amor"-ervaring geïsoleerde separatie-individuatie-problematiek en wel met name in de beleving
van de oorlogservaringen van de ouders. De geïsoleerde positie van deze
problematiek betekent dat deze niet van invloed is op de algemeen psychologische problematiek waarvan sprake is bij dit individu (casus 2).
In de casus uit de vergelijkingsgroep waarvan de modaliteiten van de
bijzondere ervaringen gemiddeld genomen het hoogst negatief correleren
met de FA-modaliteit (-0.40) speelt de "Fugit Amor"-ervaring geen rol. Er
is sprake van algemeen psychologische problematiek (casus 4).
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De overeenkomst tussen casus 1 en casus 3 is dat er sprake is van separatieindividuatie-problematiek. Het verschil tussen beide casussen is echter dat
er in casus 1 sprake is van typische separatie-individuatie-problematiek en in
casus 3 van atypische separatie-individuatie-problematiek (ondergeschikt aan
algemeen psychologische problematiek).
De overeenkomst tussen casus 1 en casus 2 is dat er separatieindividuatie-problematiek bestaat specifiek in de beleving van de oorlogservaringen van de ouders. Ook in casus 1 (cliënt 7) correleert de modaliteit
van de specifieke ervaring II op de vraag "Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?" hoog positief met de algemene ervaring van de
onbereikbare ander ("Fugit Amor") met een correlatie van 0.53 (zie tabel
11 pag. 103). Het verschil tussen beide casussen is echter dat deze separatie-individuatie-problematiek van specifieke aard in casus 1 in verbinding
staat met typische separatie-individuatie-problematiek van algemene aard en
in casus 2 een geïsoleerde positie inneemt en niet in verbinding staat met
eerder algemeen psychologische problematiek.
De overeenkomst tussen casus 2 en casus 4 is dat er algemeen
psychologische problematiek bestaat. Het verschil tussen beide casussen is
dat er in casus 2 sprake is van geïsoleerde separatie-individuatie-problematiek in de beleving van de oorlogservaringen van de ouders, terwijl hiervan
in casus 4 geen sprake is.
De overeenkomst tussen casus 3 en casus 4 is dat er geen sprake is
van separatie-individuatie-problematiek in de beleving van de oorlogservaringen van hun ouders. In casus 3 (cliënt 18) respectievelijk 4 (cliënt 20)
zijn de correlaties van de specifieke ervaring II op de vraag "Hoe ervaart U
zelf de oorlogservaringen van Uw ouders" met de FA-modaliteit respectievelijk -0.03 en -0.38 (zie tabel 11 pag. 103). Het verschil tussen beide
casussen is dat er in casus 3 separatie-individuatie-problematiek bestaat die
ondergeschikt is aan algemeen psychologische problematiek terwijl er in
casus 4 geen separatie-individuatie-problematiek bestaat die ondergeschikt is
aan algemeen psychologische problematiek.
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De casussen 1,3,2 en 4 vertonen een neerwaartse gradiënt in hoogte van de
gemiddelde correlatie van de modaliteiten van hun bijzondere ervaringen
met de FA-modaliteit: respectievelijk 0.53, 0.36, -0.18 en
-0.40. Dit lijkt te worden weerspiegeld door de mate van voorkomen van
separatie-individuatie-problematiek in de formulering van de waardegebieden respectievelijk: typische separatie-individuatie-problematiek en separatie-individuatie-problematiek in de beleving van de oorlogservaringen van
de ouders (casus 1), atypische separatie-individuatie-problematiek (casus 3),
sepaiatie-individuatie-problematiek in de beleving van de oorlogservaringen
van de ouders (geïsoleerd) (casus 2) en geen separatie-individuatie-problematiek (casus 4).

Tabel 36:
Indeling van de 4 casussen naar soort problematiek en hoogte van de
gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen
met de "Fugit Amor"-modaliteit (FA)

casus

gemiddelde correlatie

separatie-

algemeen

met de FA-modaliteit

individuatie-

psychologische

problematiek

problematiek

1

+ 0.53

typisch

-

3

+ 0.36

atypisch

+/-

2

-0.18

geïsoleerd

+

4

-0.40

geen

+

Naarmate er minder sprake is van typische separatie-individuatie-problematiek is er meer sprake van algemeen psychologische problematiek. Zie voor
een kwalitatieve weergave van deze grootheden tabel 36.
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Omdat het voorgaande individueel onderzoek betreft, is het moeilijk hieruit
algemene conclusies te trekken. In het volgende hoofdstuk zal echter een
poging ondernomen worden de bevindingen van dit individueel onderzoek
in verband te brengen met de bevindingen van het groepsonderzoek uit het
vorige hoofdstuk. Algemene conclusies kunnen dan gemakkelijker getrokken worden.

HOOFDSTUK 6

NABESCHOUWING

In dit hoofdstuk zal allereerst een poging gedaan worden de bevindingen
van het groepsonderzoek en het individueel onderzoek op een zinvolle
manier met elkaar in verband te brengen. Verder zullen de theoretische,
methodische en praktische implicaties van deze studie aan de orde komen en
zal ik dit hoofdstuk besluiten met aanbevelingen voor verder onderzoek.
6.1 Integratie van bevindingen van groepsvergelijkend en individueel
onderzoek
In het overzicht van de literatuur over de problematiek van de naoorlogse
generatie oorlogsslachtoffers werd een opvallend verschil gevonden tussen
de casuïstiek over dit onderwerp enerzijds en de groepsvergelijkende studies
anderzijds. In de gevalsbesprekingen vinden bijna alle auteurs aanwijzingen
voor separatie-individuatie-conflicten bij de kinderen van oorlogsslachtoffers, terwijl deze specificiteit voor separatie-individuatie-conflicten in de
groepsvergelijkende studies nauwelijks terug gevonden wordt. Ook in deze
studie vinden we deze discrepantie. Bij het individuele onderzoek van de
meest illustratieve casus is er duidelijk sprake van separatie-individuatieproblematiek zoals die naar voren komt bij de bestudering van de inhoud
van de bijzondere ervaringen waarvan de modaliteiten hoog correleren met
de modaliteit van de algemene ervaring van de onbereikbare ander ("Fugit
Amor", FA). Bij het groepsvergelijkend onderzoek vinden we slechts een
tendens tot het meer voorkomen van separatie-individuatie-conflicten in de
onderzoeksgroep in vergelijking met de vergelijkingsgroep. Dit komt tot
uiting in de vorm van een tendens tot het voorkomen van een hogere
gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen van
de personen van de onderzoeksgroep met de modaliteit van de algemene
ervaring van de onbereikbare ander ("Fugit Amor", FA) in vergelijking met
de personen van de vergelijkingsgroep. Als zodanig zijn de resultaten van
deze studie in overeenstemming met de bevindingen van het literatuuroverzicht. Er is echter één belangrijk verschil met voorgaande studies en wel
dat er op een specifiek punt een significant verschil gevonden wordt tussen
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onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep. De personen van de onderzoeksgroep vertonen in hun beleving van de oorlogservaringen van hun ouders
een significant grotere betrokkenheid op hun ouders in vergelijking met de
personen van de vergelijkingsgroep. En wel in de vorm van een significant
hogere positieve correlatie van de modaliteit van de specifieke vraag "Hoe
ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders" met de modaliteit van
de onbereikbare ander ("Fugit Amor", FA) en een significant hogere
negatieve correlatie van dezelfde modaliteit met de modaliteit van de
winnaar ("Boven-positie", B). De gevoelswaarde van deze betrokkenheid
vertoont sterke overeenkomst met de gevoelens bij separatie-individuatieproblematiek voor zover die door het "vastklampen" als emotionele interactie gerepresenteerd worden. Dit kan betekenen dat de personen van de
onderzoeksgroep in hun beleving van de oorlogservaringen van hun ouders
een kwetsbaarheid vertonen ten aanzien van separatie-individuatie-conflicten. Deze kwetsbaarheid is noch voldoende noch noodzakelijk om manifeste
separatie-individuatie-problematiek te veroorzaken maar zal zeker als een
faciliterende factor in het ontstaan van separatie-individuatie-problematiek
werkzaam zijn. Voor de klinische praktijk betekent dit dat men bij de
behandeling van kinderen van oorlogsslachtoffers die hulp zoeken vanwege
psychische klachten rekening moet houden met deze kwetsbaarheid ten
aanzien van separatie-individuatie-problematiek in hun beleving van de
oorlogservaringen van hun ouders. Deze kwetsbaarheid moet dan gezien
worden als achterliggende structurele factor van deze psychische klachten.
Voor de transgenerationele overdracht van problematiek van de
getraumatiseerde ouders op hun kinderen betekent dit dat het juist de
onbereikbaarheid van de ouders in hun traumatische oorlogservaringen is
die hun kinderen zo aan hen bindt. Deze binding kan er dan toe leiden dat
zij onvoldoende in staat zijn zich van hun ouders los te maken en een eigen
leven te leiden. Dit moet dan zo begrepen worden, dat de kinderen hun
ouders vooral onbereikbaar vinden, wanneer ze niet in staat blijken met
name de depressieve gevoelens van hun ouders samenhangend met hun
oorlogservaringen teniet te doen. Het onvermogen van het kind om de
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ouders op dit punt blij te maken, niet te kunnen bevrijden, is vooral pijnlijk
voor zijn zelf-gevoel en "winnaar zijn". Dit heeft dan tot gevolg dat de
benodigde agressie in de practising subphase niet vrij komt in de vorm van
"initiatief", maar een archaïsche slecht geïntegreerde vorm houdt die zich
kan uiten in het "vastklampen". Adequate separatie en individuatie komt
dan niet tot stand. In de adolescentiefase wordt dit conflict gereactiveerd en
wordt steun gezocht in de zogenaamde "peer-group" (Esman, 1980). In het
kader van de bevindingen van deze studie is het interessant na te gaan of de
kwetsbaarheid ten aanzien van separatie-individuatie-conflicten bij de
kinderen van de oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog in hun
beleving van de oorlogservaringen van hun ouders zich in de zestiger jaren
(de adolescentiefase van de naoorlogse generatie) geuit heeft in een hartstochtelijk deelnemen aan de zogenaamde tegencultuur. Als exponent hiervan
denk ik dan aan de groep jongeren die zich destijds, op zoek naar een eigen
identiteit, zich als symbool hiervan "vastklampte" aan het nationaal oorlogsmonument op de Dam in Amsterdam en hier gelegerd onderling discussieerde over de zin van het leven in het algemeen en onderwerpen als oorlog en
vrede in het bijzonder. Ik kom hier bij de aanbevelingen voor verder
onderzoek nader op terug. Allereerst komen nu de theoretische implicaties
van deze studie aan de orde.
6.2 Theoretische implicaties
Sigmund Freud (1905) huldigde in zijn inmiddels klassieke psycho-analytische theorie het standpunt dat het kind driften heeft die een uitweg naar de
buitenwereld zoeken en door deze buitenwereld noodzakelijkerwijs gefrustreerd worden. Met de behoeften van de buitenwereld (het object) houdt het
kind (het subject) alleen maar rekening in de zin van een compromis. De
ego-psychologen (o.a. Anna Freud, 1936) leggen de nadruk op de functie
van het ego in het hanteren van deze conflicten. Klein (197S), Kernberg
(1969) en ook Mahler verplaatsen het zwaartepunt naar de interne relaties
die het kind (subject) met moeder (object) aangaat (object-relatie-theorie).
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Daarbij is voor het kind de relatie met moeder van levensbelang. Tegen die
achtergrond worden de driften van het kind uitgeleefd. De observeerbare
interacties tussen moeder en kind zijn hierbij uitgangspunt en Mahler e.a.
hebben op grond hiervan hun theorie over de psychologische ontwikkeling
van het kind ontwikkeld (Mahler e.a. 1975). Bij deze observeerbare
interacties tussen moeder en kind gezien als gedrag met een emotionele
lading sluit de waarderingstheorie van Hermans goed aan met zijn waardegebieden opgebouwd uit een inhoudelijke component en een affectieve
component. Op de sterke overeenkomst tussen de algemene ervaring van de
onbereikbare ander ("Fugit Amor", FA) en het vastklampen van het kind
aan moeder bij separatie-individuatie-problematiek (zowel in de inhoudelijke
als affectieve component van deze beleving) werd reeds gewezen.
In de ontwikkelingstheorie van Mahler blijft er echter sprake van
intra-psychische en interpersoonlijke constructen (separatie, individuatie,
object-constantie) die weliswaar gebaseerd zijn op waarneembare emotionele
interacties maar slechts gedeeltelijk waarneembaar zijn. Bovendien zijn deze
constructen dermate complex van aard, dat de ontwikkelingstheorie van
Mahler -en dit geldt ook voor de object-relatie-theorie als ook voor de
psycho-analytische theorie waarin deze is ingebed in het algemeen- niet
beschikt over operationele definities van haar termen die noodzakelijk zijn
voor wetenschappelijke theorievorming. Met andere woorden: de psychoanalytische theorie en ook de object-relatie-theorie met de ontwikkeling van
de persoonlijkheid volgens Mahler (1975) wordt beschreven in taal die niet
gemakkelijk te operationaliseren is.
Operationalisatie van de begrippen separatie en individuatie en
separatie-individuatie-problematiek kan dus nooit verder gaan dan minutieus
operationaliseren van de waarneembare emotionele interacties tussen
moeder en kind op grond waarvan Mahler e.a. hun ontwikkelingstheorie
ontwikkeld hebben. Weliswaar ontwikkelden ook Mahler e.a. (1975) een
gestandaardiseerde methode van onderzoek met een experimentele setting,
en een gestandaardiseerde descriptieve weergave van de klinische observaties van de interacties tussen moeder en kind door vaste observanten, maar
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het centrale fenomeen in de studie, het intra-psychische proces van separatie
en individuatie was daarbij niet direct waarneembaar. Het kon slechts uit
het direct waarneembaar en methodisch consistent vastgelegd gedrag
afgeleid worden. Het vastklampen van het kind aan moeder is zo'n goed
beschreven gedrag. De thematiek van de "Fugit Amor"-beleving zoals die
door Rodin in zijn gelijknamig beeldhouwwerk zo treffend weergegeven is,
is hier sterk verwant mee. Hermans e.a. (1974, 1981, 1985) bieden nu met
hun operaüonalisatie van de affectieve component van deze "Fugit Amor"beleving de mogelijkheid dit gevoel te vergelijken met gevoelens die
individuen produceren wanneer middels de zelf-confrontatie-methode hun
waarderingen geordend worden. Bij een grote samenhang van het gestandaardiseerde "Fugit Amor"-gevoel met het gevoel van het betreffende
waardegebied kan de inhoud van dit waardegebied in onderzoek betrokken
worden. Gekeken kan dan worden of de inhoud ook separatie-individuatieproblematiek bij dit individu weergeeft en op welke manier dit bij dit
individu uitwerkt. Dit betekent dat deze methode kan bijdragen aan een
verdere validatie van de concepten separatie en individuatie in de ontwikkelingstheorie van Mahler en met name ook van de rol die deze concepten
spelen in de emotionele beleving van volwassenen.
6.3 Methodische implicaties
Operationalisaties van belevingen gaan vaak ten koste van de inhoud van
die belevingen en met de inhoud van die belevingen gaat vaak het unieke
karakter van een individu verloren. Nu ligt de rijkdom van de psychoanalytische theorie en ook de ontwikkelingstheorie van Mahler in de
mogelijkheid het individu met treffende beeldrijke formuleringen in zijn
veelzijdigheid en ook emotioneel gerichte inhoud te beschrijven. Het unieke
karakter van het individu komt hierbij volledig tot zijn recht. Daarnaast
biedt de psycho-analyüsche theorie ook een algemene persoonlijkheidsleer
waarvan de termen echter niet direct waarneembaar en dus niet verifieerbaar zijn. De rijkdom aan individuele inhoud gaat ten koste van de verifieerbaarheid van zijn algemene termen.
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Door nu de emotionele component van de beleving te operationaliseren,
maar de inhoudelijke component van de beleving per individu in de tijd te
laten variëren, slaagt Hermans met zijn waarderingstheorie erin belevingen
te operationaliseren, zonder de unieke inhoud hiervan prijs te geven. De
geoperationaliseerde algemene ervaring van de onbereikbare ander ("Fugit
Amor", FA) kan zowel onderzocht worden op een verschil in voorkomen in
de waarderingssystemen van twee groepen personen (en algemene kennis
opleveren), als op de rol die deze ervaring speelt in het waarderingssysteem
van een individueel persoon met oog voor de unieke inhoud van zijn
ervaringen (en kennis van het bijzondere geval opleveren). Er is dan ook
sprake van een combinatie van idiografisch en nomothetisch onderzoek
waarbij de algemene termen verifieerbaar zijn, zonder dat dit ten koste gaat
van derijkdomaan individuele inhoud (Hermans, 1988).
We raken hier aan een fundamenteel probleem in het wetenschappelijk denken. In de oudheid beschouwde Socrates de relatie tussen het
bijzondere en het algemene als een fundamenteel eigenschap van al het
wetenschappelijk denken. Windelband (1894) wees erop dat deze tweedeling
ontstond door de aard van het object van het wetenschappelijk denken. Hij
onderscheidde daarbij enerzijds de natuurwetenschappen die zich richten op
de formulering van algemene wetten en die streven naar algemeen geldende
uitspraken en anderzijds de sociale wetenschappen (destijds, vooral de
geschiedenis-wetenschap) die zich richten op een volledige beschrijving van
gebeurtenissen en uitspraken prefereren die alleen in het bijzondere geval
gelden. Stern (1911, 1919) zette zich af tegen de stroming in de psychologie destijds die individuen reduceerde tot louter dragers van individuele
verschillen. Hij pleitte voor studie van de interne relaties tussen een groot
aantal persoonlijkheidstrekken binnen een enkel individu. Allport (1937,
1961, 1962) introduceerde dit probleem in de Amerikaanse psychologie en
noemde nomothetisch het zoeken naar algemene wetten en idiografisch het
oog hebben voor het specifieke van het individu. Hij betoogde dat de
psychologie zichzelf teveel definieerde als een nomothetische discipline. Om
dit te corrigeren moest er meer aandacht komen voor de interne organisatie
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van variabelen en processen binnen het individu. Hij onderscheidde een
nomothetische "dimensioned benadering" waarbij aspecten van de mens
worden geabstraheerd en geformuleerd als algemene "dimensies" en een
idiografische "morfo-genetische benadering". Met de "dimensioned benadering" kunnen trekken als "dominantie", "extraversie" en "anxiety" bestudeerd worden en ook algemene processen zoals "leren", "perceptie" en
"suppressie". De "dimensioned benadering" nu zegt weinig over de manier
hoe deze trekken en processen georganiseerd zijn binnen het individu.
Hiervoor dient een "morfogenetische benadering" zoals de inhoudsanalyse
van brieven van Baldwin (1942) of het uitgebreide klinische interview van
Shapiro (1961). Ook de psycho-analytisch georiënteerde casus-beschrijvingen kunnen hieronder begrepen worden. Het nadeel van een idiografische
benadering is dat, wat voor descriptieve voordelen ialografie ook mag
hebben volgens sommigen, het uiteindelijk het zoeken naar algemene
principes van de persoonlijkheid ondermijnt (Eysenck, 1954). Sommige
critici ontkennen dan ook de wetenschappelijke waarde van de idiografische
benadering (Nunnally, 1967). Het nadeel van de nomothetische benadering
is dat het niveau van algemeenheid dat wordt bereikt met dit onderzoek niet
voldoende is om het bijzondere individu te begrijpen. Runyan (1983)
betwijfelt of dit niveau met nomothetisch onderzoek wel te bereiken is
aangezien ieder mens in zekere zin nu eenmaal is zoals alle mensen (1), in
zekere zin is zoals sommige mensen (2) en in zekere zin is zoals niemand
anders (3) (Kluckhohn, 1953). Dit impliceert drie niveaus van onderzoek
die semi-onafhankelijk zijn. De oplossing op één niveau, lost niet noodzakelijkerwijs problemen op andere niveaus op. Kennis over een individu hoeft
niet op te gaan op groepsniveau of te gelden voor de hele populatie.
Omgekeerd moet kennis op het niveau van de algehele populatie met de
nodige voorzichtigheid toegepast worden op het individu. Desalniettemin
kunnen algemene bevindingen hypotheses over het individu suggereren die
in uitgebreid onderzoek met de persoon in kwestie getoetst kunnen worden.
Om nu toetsing van kennis tussen verschillende niveaus van algemeenheid
mogelijk te maken is een theoretisch model noodzakelijk dat gebaseerd is op

167

een zinvolle combinatie van de idiografische en nomothetische methode van
onderzoek. De waarderingstheorie van Hermans biedt dit model met de
inhoud van de waardering als "idio-concept" en het bijbehorende affect als
"nomo-concept". Tevens is met de waarderingstheorie een operationalisatie
van de algemene concepten separatie en individuatie volgens Mahler
mogelijk, die vervolgens zowel op groepsniveau als op het niveau van het
individu onderzocht kunnen worden. Op deze manier kan kennis over deze
algemene processen bij een individu op een zinvolle manier in verband
gebracht worden met kennis over deze algemene processen bij een groep en
omgekeerd.
6.4 Praktische implicaties
De operationalisatie van de voordien niet verifieerbare termen separatie en
individuatie uit het ontwikkelingsmodel van Mahler en de link die gelegd
kan worden met de inhoud van ervaringen van individuen belooft een
verdere validatie van de genoemde ontwikkelingstheorie. Separatie-i ndividuatie-problematiek kan nu systematischer getraceerd worden met alle toepassingen voor de klinische praktijk van dien.
Voor de onderhavige doelgroep, de kinderen van oorlogsgetroffenen,
kan dit betekenen, dat in het geval van diagnostiek bij klachten van kinderen van oorlogsgetroffenen er nu meer uitgewerkte maatstaven aangelegd
kunnen worden bij de beoordeling of deze klachten te herleiden zijn tot de
vervolging tijdens de tweede wereldoorlog van hun ouders of niet. Momenteel geldt als een norm voor de diagnose "tweede generatie oorlogsproblematiek" het bestaan van klachten op basis van een ontwikkelingsstoornis
ingebed in gezinspathologie waarin het oorlogsverleden van de ouders een
duidelijke rol speelt. Hierbij wordt het klinisch interview als diagnosticum
gehanteerd. Mijn voorstel zou nu zijn, bij kinderen van vervolgingsslachtoffers die zich vanwege klachten melden bij een instelling voor geestelijke
volksgezondheid pro diagnosi naast een klinisch interview een zelf-confrontatie-onderzoek af te nemen, waarbij zoals in deze studie de vijf specifieke
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vragen uit dit onderzoek meegenomen worden: I. Hoe hebben Uw ouders
de oorlog ervaren?, II. Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw
ouders?, III. Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?, IV. Hoe ervaart
U Uzelf de laatste tijd in het algemeen? en V. Hoe zou U Uzelf graag in
het algemeen willen ervaren? Het waarderingssysteem wat aldus ontstaat
bestaat uit bijzondere en specifieke ervaringen. Deze ervaringen worden
vervolgens gerangschikt naar hoogte van correlatie van hun modaliteiten
met de modaliteit van de algemene ervaring van de onbereikbare ander
("Fugit Amor", FA). Om nu de diagnose "tweede generatie oorlogsproblemaüek" te kunnen stellen zou een procedure ontwikkeld kunnen worden
waarbij rekening gehouden wordt met de volgende criteria:
1.

De modaliteiten van de specifieke ervaringen II en IV op
respectievelijk de vragen "Hoe ervaart U zelf de oorlogservaringen van Uw ouders?" en "Hoe ervaart U Uzelf de laatste
tijd in het algemeen?" hebben een correlatie hoger dan 0.60
met de modaliteit van de algemene ervaring van de onbereikbare ander ("Fugit Amor", FA).

2.

De modaliteiten van tenminste drie bijzondere ervaringen
hebben een correlatie hoger dan 0.60 met de modaliteit van
de "Fugit Amorn-ervaring.

3.

Tenminste één van de onder punt 2 genoemde bijzondere
ervaringen heeft een verwijzing naar gezinsdynamiek als
inhoud waarbij de oorlogservaringen van de ouders direct of
indirect aan de orde komen.

Vertaald naar de alledaagse werkelijkheid betekent dit dat er sprake is van
klachten op basis van (a) tenminste gezinsproblematiek waarin de oorlogservaringen van de ouders een rol spelen (punt 3), (b) de problematiek
specifiek van karakter is (separatie-individuatie-problematiek, punt 2) en (c)
de problematiek actueel van aard is en gedragen wordt door de specifieke
kwetsbaarheid ten aanzien van separatie-individuatie-conflicten

in de
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beleving van de oorlogservaringen van de ouders (punt 1). Hierbij is enig
voorbehoud op zijn plaats. Op de eerste plaats blijft de algemene ervaring
van de onbereikbare ander ("Fugit Amor", FA) een benadering van de
separatie-individuatie-problematiek zoals Mahler e. a. die hebben geformuleerd met alle onzekerheid van dien. Ten tweede is ook enige response bias
niet uitgesloten, zeker waar het de inhoud van de waardegebieden betreft.
Uiteraard is de response bias als factor in deze studie overwogen.
Gekozen ís echter juist voor de zelf-confrontatie-methode uit een aantal
andere mogelijkheden om de kans hierop zo klein mogelijk te maken.
Response bias speelt zeker een rol daar waar het de inhoud van een waardegebied betreft. De affectieve kant van de waardegebieden is echter veel
minder aan response bias onderhevig. Essentieel is, dat de methode van
onderzoek wat betreft de affectieve kant als dubbelblind beschouwd mag
worden, omdat het niet zozeer gaat om de gevoelens die gescoord moeten
worden (overigens ook in afwezigheid van de onderzoeker), alswel om de
gevonden gevoelspatronen, die zowel onderzoeker als onderzochte niet
bekend zijn en slechts bij computerbewerking van de gegevens naar voren
komen.
De uiteindelijke conclusie van het proefschrift is grotendeels gebaseerd op analyse van de affectieve kant van de beleving en minder op
analyse van de inhoud van de beleving. Ik denk daarom de "response bias"
grotendeels uitgesloten te hebben zeker in vergelijking met klinische
interviews. In het bovenbeschreven onderzoeksprotocol ten behoeve van de
diagnostiek van "tweede generatie oorlogsproblematiek" komt in punt 3
echter de inhoud van de waardegebieden ter sprake en sluipt "response
bias" in. Dit betekent dat punt 3 met enige souplesse gehanteerd zal moeten
worden. Al met al lijkt het protocol als aanvulling op het klinisch interview
zeker op zijn plaats, bijvoorbeeld om in twijfelgevallen bij het klinisch
interview uitsluitsel te geven over de juiste diagnose.
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De belangrijkste bevinding van deze studie is de aanwijzing voor een
kwetsbaarheid van kinderen van oorlogsgetroffenen voor separatie-individuatie-conflicten in hun beleving van de oorlogservaringen van hun ouders.
Onderzocht worden echter kinderen van oorlogsgetroffenen die professionele hulp zoeken vanwege psychische klachten. De aanwijzing voor deze
specifieke kwetsbaarheid kan verder ondersteund worden als deze ook blijkt
te bestaan bij kinderen van oorlogsgetroffenen die geen professionele hulp
zoeken en niet blijkt te bestaan bij kinderen van niet-oorlogsgetroffenen die
ook geen professionele hulp zoeken. Met andere woorden als ook in de
steekproef uit de algemene populatie hetzelfde verschil bestaat als in de
steekproef uit de deelpopulatie die vanwege psychische klachten professionele hulp zoekt. Weliswaar hebben Eland e.a. (1990) onlangs na een
aselecte steekproef uit de Nederlandse bevolking 30 Joodse kinderen van
vervolgde ouders vergeleken met 30 niet-Joodse kinderen van niet-vervolgde ouders, maar lieten gestandaardiseerde vragenlijsten, de Hopkins
Symptom Check List (HSCL) en de Beck's Depression Inventory (BDI)
geen verschillen zien. In semi-gestructureerde interviews en klinische
rapportages werd in de Joodse groep een grotere behoefte aan professionele
hulp geconstateerd dan in de niet-Joodse groep. Er werden in de Joodse
groep geen aanwijzingen gevonden voor een grotere kwetsbaarheid ten
aanzien van separatie-individuatie-conflicten in de beleving van de oorlogservaringen van de ouders waarbij gememoreerd moet worden dat in dit
onderzoek de aandacht niet speciaal gericht was op deze kwetsbaarheid. Dit
onderzoek maakt dan ook populatie-onderzoek van kinderen van oorlogsgetroffenen met de in deze studie beschreven methode van onderzoek niet
overbodig.
Verder lijkt het interessant in de algemene populatie te onderzoeken
of er inderdaad aanwijzingen zijn dat kinderen van oorlogsgetroffenen
vanuit hun kwetsbaarheid ten aanzien van separatie-individuatie-conflicten in
hun beleving van de oorlogservaringen van hun ouders richting gegeven
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hebben aan de "tegencultuur" van de jaren zestig. Dit betekent dat het de
vraag is of de "generatieklooF zoals die bestond tussen de adolescenten en
hun ouders in de jaren zestig niet deels veroorzaakt is door het onvermogen
van de adolescenten hun ouders in hun oorlogservaringen te bereiken. In
het rapport "Jongeren op de drempel van de jaren negentig" van het Sociaal
Planbureau (Bogt ter, 1992) worden adolescenten o.a. onderzocht op hun
gezamenlijke normen en waarden met hun ouders. In vergelijking met de
adolescenten van de jaren '60 zijn de adolescenten van de jaren '90 het
meer met hun ouders eens over gezamenlijke waarden en normen. Zij
ervaren in hun persoonlijke leven meer vrijheid en autonomie dan de
adolescenten van de jaren '60, terwijl hun ouders zich minder traditioneel
opstellen dan de ouders van de jaren '60. Misschien wordt dit verschil in
opvoedingsklimaat deels verklaard door het feit dat de ouders van de jaren
'60 de tweede wereldoorlog meegemaakt hebben en de ouders van de jaren
'90 niet.
Rest nog de vraag in hoeverre de kwetsbaarheid voor separatieindividuatie-conflicten bij kinderen van oorlogsgetroffenen ook specifiek is
in die zin dat niet ook andere oorzaken tot een zelfde kwetsbaarheid voor
separatie-individuatie-conflicten

kunnen leiden? De relevantie van de

vraagstelling van deze studie raakt het echter niet omdat deze vraagstelling
relevant is binnen de proefopzet van de studie, waarbij gewerkt wordt met
een onderzoeksgroep en een vergelijkingsgroep, die in het oorlogsverleden
van de ouders verschillen, maar verder zoveel mogelijk overeenkomen. Dit
betekent dat andere oorzaken voor het ontstaan van separatie-individuatieproblematiek over beide groepen gelijk verdeeld zijn. Een en ander verhoudt zich goed met de uitkomst, waarin een specifieke kwetsbaarheid ten
aanzien van separatie-individuatie-conflicten in de beleving van de oorlogservaringen van de ouders gevonden wordt. Dit betekent niet dat er niet
andere specifieke redenen zouden zijn op grond waarvan er een kwetsbaarheid ten aanzien van separatie-individuatie zou kunnen bestaan, bijvoorbeeld
bij kinderen van andere dan door oorlogservaringen getraumatiseerde
ouders of bij kinderen van ouders met ernstige psychiatrische problematiek.
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Dit is mijns inziens nog niet bekend, maar moet echter in een andere
proefopzet onderzocht worden, waarbij overigens de zelf-confrontatiemethode zeer wel gebruikt zou kunnen worden. Met deze laatste aanbeveling voor verder onderzoek wil ik deze studie besluiten.

SAMENVATTING

Deze studie betreft een exploratief onderzoek naar de problematiek van na
de oorlog geboren kinderen van slachtoffers van de tweede wereldoorlog.
De literatuur inzake de casuïstiek over dit onderwerp laat een opvallende
overeenkomst zien tussen verschillende auteurs over de aard van de problematiek (separatie-individuatie-problematiek). Deze specificiteit voor separatie-individuatie-problematiek wordt echter in groter opgezette vergelijkende
onderzoeken nauwelijks teruggevonden. Waarschijnlijk heeft dit te maken
met de geringe sensitiviteit van de gebruikte methoden van onderzoek voor
separatie-individuatie-conflicten en het algemene probleem van de meeste
gestandaardiseerde meetmethoden dat zij het individu te abstract benaderen
en te weinig ruimte laten voor het unieke karakter van een persoon dat in
de casus-beschrijving bij uitstek tot zijn recht komt. Aan beide bezwaren
komt de in deze studie te gebruiken methode van onderzoek tegemoet.
Hermans (1974, 1981, 1985, 1988) ontwikkelde een methode van
persoonlijkheidsonderzoek

waarbij de structurering van de gegevens

dusdanig is, dat ook vergelijking van relevante gegevens van verschillende
personen goed mogelijk is zonder dat het "eigene" van het individu (levensloop, geschiedenis) hierbij verloren gaat. Centraal hierbij staat de waarderingstheorie. De persoonlijkheid wordt hierbij als een organiserend proces
gezien, waarbij ervaringen van het individu tot een zinvol geheel gemaakt
worden. Het centrale begrip waardering verwijst naar alles, wat de zelf-reflecterende persoon in zijn of haar leven belangrijk vindt. De ervaringen
kunnen positieve, negatieve of ambivalente (zowel positieve als negatieve)
waarde hebben. Dergelijke ervaringen worden als waardegebied beschouwd. Omdat elk individu op andere wijze georiënteerd is op de directe
situatie in het hier en nu, op het verleden en de toekomst, ontstaan er
verschillende waardegebieden. Het belang dat iemand aan een waardegebied
toekent, kan wisselen in de tijd. Elk waardegebied heeft een persoonlijke
invulling qua gevoelens (gevoelspatroon/modaliteit). Dit gevoelspatroon kan
beoordeeld worden op het voorkomen van bepaalde basismotieven. Hermans gebruikt als basismotieven het Z-motief en het A-motief. Het Z-motief
drukt het streven naar zelfbevestiging uit, zelfhandhaving, zelfexpansie. Het
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A-motief zegt wat over het verlangen naar contact of vereniging met de
ander. Klages (1948) omschrijft deze dualiteit als "Bindung versus Lösung".
Belangrijk is dat deze grondmotieven/basismotieven informatie betreffen die
op latent (en niet op manifest) niveau door de proefpersoon worden prijsgegeven.
De zelf-confrontatie-methode van Hermans is op deze waarderingstheorie gebaseerd. Eerst worden een aantal waardegebieden opgesteld aan
de hand van vragen naar relevante ervaringen in verleden, heden en
toekomst (gestructureerd interview). De persoon wordt aangemoedigd de
waardegebieden in eigen woorden te formuleren (met een zin of eventueel
enkele woorden). Het aantal waardegebieden wisselt per persoon, maar
varieert meestal tussen de 15 en 30. Vervolgens moet de proefpersoon in
afwezigheid van de interviewer elk waardegebied scoren met betrekking tot
een standaardlijst met 16 gevoelens. Hij geeft aan op een schaal van 0 tot S
in welke mate het desbetreffende gevoel ervaren wordt in relatie tot het
waardegebied.De eerder genoemde (latente) basismotieven worden als volgt
berekend:
* De Z-index (zelfbevestiging) is de som van de gescoorde
punten bij de 4 gevoelens eigenwaarde, kracht, zelfverzekerdheid en trots.
* De A-index (contact met de ander) is de som van de gescoorde punten bij de 4 gevoelens zorgzaamheid, liefde,
tederheid en intimiteit.
Verder wordt gekeken naar de P-index, de som van 4 positieve gevoelens
(vreugde, geluk, genieten, en vertrouwen) en de N-index, de som van 4
negatieve gevoelens (zich zorgen maken, ongelukkig zijn, neerslachtigheid
en teleurstelling). Het P-N verschil geeft de mate van welbevinden aan ten
opzichte van een bepaald waardegebied. De r-index tenslotte geeft de
correlatie tussen 2 gevoelspatronen, de samenhang tussen de affectieve
modaliteiten van twee waardegebieden. De betrouwbaarheid van de Ζ, Α, Ρ
en N indices werd in psychometrisch onderzoek voldoende aangetoond
(Hermans et al., 1985).
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Er worden een drietal algemene ervaringen beschreven, elk met een
kenmerkend gevoelsprofiel (Hermans 1985). Deze gevoelsprofielen worden
vergeleken met die van de spontaan geformuleerde waardegebieden en de
correlatiecoêfficiënt hiervan kan berekend worden. Latente gevoelspatronen
en verborgen motivaties kunnen hiermee aan het licht gebracht worden.
Deze 3 algemene ervaringen zijn die van de "Fugit Amor" (FA), de
winnaarservaring/ "Boven-positie" (B) en de verliezerservaring/"Onderpositie" (O).
De "Fugit Amor"-ervaring is de algemene ervaring van liefde voor
een ander persoon, die echter onbereikbaar is, zoals uitgebeeld door de
kunstenaar Rodin in zijn beeld "Fugit Amor". Het bijbehorende gevoelspatroon laat een patroon van affecten zien die de ambiguïteit van de menselijke ervaring tot uitdrukking brengt. In dit gevoelspatroon overheersen de
A-gevoelens (contact met de ander) over de Z-gevoelens (zelfbevestiging)
en de N(negatieve) gevoelens overheersen de P(positieve) gevoelens. Dit
vertoont opvallende verwantschap met de gevoelens bij separatie-individuatie-problematiek.
Ook wat thematiek betreft is de ervaring van de onbereikbare ander
verwant met de ervaring van een persoon, die zich niet kan losmaken van
een belangrijke ander, hetgeen ten koste gaat van zijn eigen ontwikkeling.
Mahler (1975) beschrijft het separatie-individuatie-proces via twee elkaar
weliswaar wederzijds beïnvloedende maar niet altijd synchroon verlopende
processen. De individuatie, de ontwikkeling van intra-psychische autonomie
en het eveneens intra-psychisch verlopende separatieproces. Separatie en
individuatie kunnen niet geheel tot stand komen als de symbiotische fase
niet goed doorlopen is. Moedigt de moeder het kind niet aan in zijn ontwikkeling naar individuatie en autonomie dan gaat het zich aan de moeder
vastklampen, waardoor een op adequate wijze doorlopen van de separatieindividuatie-fase naar autonomie wordt verhinderd. Dit vastklampen als
uiting van separatie-individuatìe-problematiek

is qua thematiek sterk

verwant met het beeld van de "Fugit Amor" (FA) in de algemene ervaring
van de onbereikbare ander.
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De winnaarservaring/"Boven-positie" (В) en de verliezerservaring/"Onderpositie" (O) zijn wellicht het best geïllustreerd door de schilder Goya. Goya
beeldt deze posities uit als die van een bandiet die inbreekt en mensen in
het huis met een geweer bedreigt ("Boven-positie"), wat omkeert ("Onderpositie") op het moment dat hij zelf door een monnik wordt overmeesterd.
Bij allebei deze posities hoort weer een gestandaardiseerd algemeen gevoelspatroon. Het gevoel van de winnaar wordt gekenmerkt door een
overwicht aan Z-gevoelens (zelfbevestiging) over A-gevoelens (contact met
de ander) en het overheersen van P(positieve) gevoelens over N(negatieve)
gevoelens. Zowel qua gevoel als qua thematiek komt deze ervaring sterk
overeen met het gedrag van het zich individuerende kind dat zich actief
afzet tegen anderen, zich onafhankelijk opstelt en daarbij een mild tot matig
negativisme vertoont (Mahler 1975). Bij de verliezer overheersen de Ngevoelens over de P-gevoelens en scoren zowel de Z-gevoelens als de Agevoelens laag. De overeenkomst met de depressieve reactie qua gevoelens,
en de "terneergeslagen" positie qua thematiek, zoals Mahler (1975) die als
fase-inadequate reactie beschrijft bij separatie niet gedragen door voldoende
individuatie, is opvallend.
Om het beschreven meetinstrument sensitiever te maken voor de
problematiek van de naoorlogse generatie oorlogsslachtoffers werden aan de
standaardprocedure van de zelf-confrontatie-methode enkele specifieke
vragen toegevoegd:
/
II
III
IV
V

Hoe hebben Uw ouders de oorlog ervaren?
Hoe ervaart U zelfde oorlogservaringen van Uw ouders?
Hoe ervaart U Uw ouders in het algemeen?
Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?
Hoe zou U Uzelf graag in het algemeen willen ervaren?

Deze specifieke ervaringen worden ook met de standaardlijst met gevoelens
gescoord. We kijken in dit onderzoek dus naar de bijzondere ervaringen per
persoon in waardegebieden vastgelegd, de specifieke ervaringen I t/m V en
de algemene ervaringen "Fugit Amor" (FA), "Boven-positie"(B) en "Onderpositie" (O). De bijzondere ervaringen lenen zich bij uitstek voor intra-
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individueel onderzoek, de algemene ervaringen juist voor inter-individueel
onderzoek. De specifieke ervaringen spelen in deze studie zowel in het
intra-individuele als in het inter-individuele onderzoek een belangrijke rol.
Aangenomen wordt dat een hoge positieve correlatie van de modaliteit (het
gevoelspatroon) van een bijzondere ervaring van een individu met de
modaliteit van de "Fugit Amor"-ervaring (FA) een aanwijzing is voor
onvoldoende separatie ten opzichte van het object dat in de betreffende
ervaring beschreven wordt. Idem een gemiddeld hoge positieve samenhang
van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen van een individu met de
FA-modaliteit een aanwijzing is voor separatie-individuatie-problematiek bij
dat individu. Aangenomen wordt dat een hoge positieve correlatie van de
modaliteit van een bijzondere ervaring van een individu met de modaliteit
van de "winnaarservaring" (B) een aanwijzing is voor de sterk zelfbevestigende werking van de betreffende ervaring en deze op inhoudsniveau
informatie geeft over de richting van de individuatie bij dat individu. Idem
een gemiddeld hoge positieve correlatie van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen van een individu met de B-modaliteit een aanwijzing is
voor de individuatie van dat individu. De "verliezerservaring"(0) neemt een
tussenpositie in tussen de "Fugit Amor"(FA) en de "winnaarservaring "(B)
(wel een negatieve ervaring maar geen nastreven van contact met de ander).
Waarschijnlijk is een gemiddeld hoge positieve correlatie van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen van een individu met de modaliteit van de
"verliezerservaring" eerder een algemene marker voor het voorkomen van
psychische problematiek bij dat individu.
Vijftien kinderen van oorlogsgetroffenen (onderzoeksgroep) worden
vergeleken met vijftien kinderen van niet-oorlogsgetroffenen

(vergelij-

kingsgroep). Allen zochten in de periode '88- '90 vanwege klachten behandeling bij het RIAGG. Na multidisciplinaire oordeelsvorming werden ze aan
het onderzoek toegewezen op grond van de volgende criteria: Allen kregen
op grond van behandelbaarheid van hun klachten en ernst van de psychopathologie de indicatie kortdurende therapie (lees: geen psychotherapie in
engere zin en geen sociale psychiatrie), als geboortejaar werd medio '45
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t/m '60 gehanteerd en alleen die cliënten werden in het onderzoek opgenomen waarvan redelijkerwijs aangenomen kon worden dat zij tot hun 18e
jaar door beide ouders opgevoed werden. Na de informed consent procedure werden zij aan de onderzoeks- resp. vergelijkingsgroep toegewezen op
grond van het al of niet aanwezig zijn van vervolging van de ouders ten
tijde van de tweede wereldoorlog. Retrospectief waren er geen duidelijke
verschillen tussen onderzoeks- en vergelijkingsgroep in leeftijdsopbouw,
sekse, niveau van opleiding en inkomen. Vervolgens werd door mij het
waarderingsonderzoek afgenomen en standaard de vijf specifieke vragen
toegevoegd waarna de cliënt thuis zijn bijzondere en specifieke ervaringen
middels de lijst van 16 affecten op deze gevoelens scoorde. Onderzoeks- en
vergelijkingsgroep worden met elkaar vergeleken op een verschil van
voorkomen van het "Fugit Amor"-profiel(FA), de modaliteit van de winnaar(B) en de verliezer(O) in de modaliteiten van hun bijzondere ervaringen
(gemiddeld genomen) en hun specifieke ervaringen. Bij eventuele significante verschillen wordt het waarderingssysteem van een persoon van de
onderzoeksgroep onderzocht op de rol die de modaliteit die significant
verschilt in het vergelijkend onderzoek speelt binnen het waarderingssysteem van dat individu met oog voor de inhoud van zijn bijzondere
ervaringen.
Significante verschillen worden alleen bij de FA- en B-modaliteit
gevonden en wel betreffende de specifieke ervaring II "Hoe ervaart U zelf
de oorlogservaringen van Uw ouders?". De modaliteit van deze ervaring
correleert in de onderzoeksgroep significant hoger positief met de FAmodaliteit en significant hoger negatief met de B-modaliteit in vergelijking
met de vergelijkingsgroep. Ditzelfde verschil wordt als trend gevonden in
de waardering van de onderzoeksgroep ten aanzien van hun bijzondere
ervaringen, de specifieke ervaring I "Hoe hebben Uw ouders de oorlog
ervaren?" en de specifieke ervaring III "Hoe ervaart U Uw ouders in het
algemeen?" in vergelijking met de vergelijkingsgroep. Bij de O-modaliteit
worden alleen trends gevonden. Er is geen verschil tussen de onderzoeksgroep en vergelijkingsgroep in correlatie van de modaliteit van de specifieke
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ervaring IV "Hoe ervaart U Uzelf de laatste tijd in het algemeen?" met de
O-modaliteit. Dit onderstreept de vergelijkbaarheid van beide groepen wat
betreft het niveau van hun klachten.
Onderzoek naar de inhoud van de bijzondere ervaringen van de
individuen van de onderzoeksgroep waarvan de modaliteiten hoog positief
correleren met respectievelijk de FA-modaliteit en de B-modaliteit toont het
volgende aan: in het algemeen leidt een waardering waarvan de gevoelsmodaliteit hoog correleert met de modaliteit van de algemene ervaring van
de onbereikbare ander (FA), tot een ervaring met het onbereikbare van de
ander als inhoud, en leidt een waardering waarvan de gevoelsmodaliteit
hoog correleert met de modaliteit van de algemene ervaring van de winnaar
(B), ook tot een ervaring met een sterk zelfbevestigende gebeurtenis of
activiteit als inhoud.
De rol die de algemene ervaring van de onbereikbare ander (FA) in
het waarderingssysteem van de meest illustratieve casus speelt, is er een van
beklemtoning van het onvermogen van deze cliënt binnen het gezin en met
name in de relatie met de vader normaal te functioneren en wel zodanig,
dat cliënt zichzelf kan zijn. In deze wordt bij uitstek separatie-individuatieproblematiek beschreven.
De rol die de algemene ervaring van de winnaar (B) in het waarderingssysteem van deze cliënt speelt, komt tot uiting in de nadruk die komt
te liggen op zelfbevestigende activiteiten door middel waarvan cliënt zijn
leven inricht, en hij de aandacht van vader zoekt voor hemzelf als persoon.
Als zodanig wordt hiermee de richting van de individuatie van deze cliënt
aangegeven.
De rol die de specifieke ervaringen in het waarderingssysteem van
deze cliënt spelen, ligt hierin, dat de separatie-individuatie-problematiek van
deze cliënt zijn algemeen ervaren bepaalt, terwijl de richting en de mate
van zijn individuatie nog als een onzeker en in de toekomst te consolideren
ideaal ervaren wordt.
In het overzicht van de literatuur over de problematiek van de
naoorlogse generatie oorlogsslachtoffers werd een opvallend verschil
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gevonden tussen de casuïstiek over dit onderwerp enerzijds en de groepsvergelijkende studies anderzijds. In de gevalsbesprekingen vinden bijna alle
auteurs aanwijzingen voor separatie-individuatie-conflicten bij de kinderen
van oorlogsslachtoffers, terwijl deze specificiteit voor separatie-individuatie
conflicten in de groepsvergelijkende studies niet teruggevonden wordt. Ook
in deze studie vinden we deze discrepantie terug. Bij het individuele
onderzoek van de meest illustratieve casus is er duidelijk sprake van
separatie-individuatie-problematiek zoals die naar voren komt bij de bestudering van de inhoud van de bijzondere ervaringen waarvan de modaliteiten
hoog correleren met de modaliteit van de algemene ervaring van de onbereikbare ander ("Fugit Amor", FA). Bij het groepsvergelijkend onderzoek
vinden we slechts een tendens tot het meer voorkomen van separatieindividuatie-conflicten in de onderzoeksgroep in vergelijking met de
vergelijkingsgroep. Dit komt tot uiting in de vorm van slechts een tendens
tot het voorkomen van een hogere gemiddelde correlatie van de modaliteiten van de bijzondere ervaringen van de personen van de onderzoeksgroep
met de modaliteit van de algemene ervaring van de onbereikbare ander
("Fugit Amor", FA) in vergelijking met de personen van de vergelijkingsgroep. Als zodanig zijn de resultaten van deze studie in overeenstemming
met de minimale bevindingen van het literatuuroverzicht. Er is echter een
belangrijk verschil met voorgaande studies en wel dat er op een specifiek
punt een significant verschil gevonden wordt tussen onderzoeksgroep en
vergelijkingsgroep. De personen van de onderzoeksgroep vertonen in hun
beleving van de oorlogservaringen van hun ouders een significant grotere
betrokkenheid op hun ouders in vergelijking met de personen van de
vergelijkingsgroep. En wel in de vorm van een significant hogere positieve
correlatie van de modaliteit van de specifieke vraag "Hoe ervaart U zelf de
oorlogservaringen van Uw ouders" met de modaliteit van de onbereikbare
ander ("Fugit Amor", FA) en een significant hogere negatieve correlatie
van dezelfde modaliteit met de modaliteit van de winnaar ("Boven-positie",
B). De gevoelswaarde van deze betrokkenheid vertoont sterke overeenkomst
met de gevoelens bij separatie-individuatie-problematiek voor zover die
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door het vastklampen als emotionele interactie gerepresenteerd worden. Dit
zou kunnen betekenen dat de personen van de onderzoeksgroep in hun
beleving van de oorlogservaringen van hun ouders een kwetsbaarheid
vertonen ten aanzien van separatie-individuatie-conflicten. Deze specifieke
kwetsbaarheid is noch voldoende noch noodzakelijk om manifeste separatieindividuatie-problematiek te veroorzaken, maar zal zeker als een faciliterende factor in het ontstaan van separatie-individuatie-problematiek werkzaam
zijn. Voor de klinische praktijk betekent dit, dat men bij de behandeling van
kinderen van oorlogsslachtoffers die hulp zoeken vanwege psychische
klachten, rekening moet houden met deze kwetsbaarheid ten aanzien van
separatie-individuatie-problematiek in hun beleving van de oorlogservaringen van hun ouders.
De kwetsbaarheid voor separatie-individuatie-conflicten van kinderen
van oorlogsslachtoffers in hun beleving van de oorlogservaringen van hun
ouders dient in verder onderzoek met dezelfde methode van onderzoek ook
aangetoond te worden bij kinderen van oorlogsslachtoffers die geen hulp
zoeken vanwege psychische klachten.
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SUMMARY

This dissertation is an exploratory study of the problems surrounding children bora to victims of the second world war after the war. The literature
concerned with case studies in this area reveals a striking correspondence
between authors regarding the nature of the problems experienced by these
people: separation-individuation problems. But the problem of separationindividuation is rarely considered in large-scale comparative research. This
may be due to the insensitivity of the methods in personality research to
separation-individuation conflicts.

More generally,

most standardized

methods of personality measurement approach the individual too abstractly
and leave little or no room for the unique character of the individual, which
is so critical to any case description. The method of measurement employed
in this study avoids both of these pitfalls.
Hermans (1974, 1981, 1985, 1988) has developed a method of
personality research in which data from different people can be compared
without losing sight of the unique characteristics of each individual (his or
her life course and life history). Central to this method is valuation theory.
Personality is seen as an organizing process in which the experiences of the
individual are formed into a meaningful whole. The central concept of
valuation refers to anything that the self-reflecting person considers of
importance in his of her life. The experiences can have a positive, negative,
or ambivalent (both positive and negative) value, and each such experience
is called a valuation area. Because each individual is oriented towards the
past, the here and now, and the future in a different way, different valuations emerge. The value that someone attaches to a particular experience can
also change over time. In addition, every valuation has a personal set of
feelings attached to it (i.e. characteristic pattern of affect/modality), and this
pattern of affect can be viewed in terms of a number of basic motives.
Hermans considers the S-motive and the O-motive to be basic. The Smotive refers to the strive for self affirmation, self maintenance, and self
expansion. The O-motive refers to the desire for contact and union with the
other. Klages (1948) describes this duality as "Bindung versus Lösung"
(= binding versus loosening), and it is important to recognize that these
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basic motives concern information that is only latently (as opposed to
manifestly) appreciated by the subject.
The self-confrontation method of Hermans is based on the aforementioned valuation theory. First, a number of valuations are created by asking
the subject about experiences he or she considers relevant from the past, the
present, and the future (a structured interview). The person is encouraged
to formulate the valuations in his or her own words (with a sentence or, in
some cases, a few words). The number of valuations varies from person to
person but is usually between IS and 30. The subject is then asked in the
absence of the interviewer to score each valuation using a standarized list of
16 emotions. The subject is to indicate on a scale of 0 to S the degree to
which the relevant emotion is experienced in connection with a particular
valuation. The aforementioned basic (latent) motives are then calculated as
follows:
* The S-index (self-enhancement) is the sum of the scores for
the following four affect terms: self esteem, strength, self
confidence, and pride.
* The O-index (contact with the other) is the sum of the
scores for the following four affect terms: caring, love, tenderness, and intimacy.
In addition, the P-index or the sum of the scores for the positive affect
terms (joy, happiness, enjoyment, and trust) and the N-index or the sum of
the scores for the negative affect terms (worry, unhappiness, despondency,
and disappointment) are examined. The P-N difference indicate the degree
of well-being experienced by the individual in connection with a particular
valuation. Finally, the r-index reflects the correlation between two affectpatterns: the connection between the affective modalities for two valuations.
The reliability of the S, O, P, and N indexes have also been sufficiently
demonstrated in psychometricresearchby Hermans (1985).
Three general patterns of experience with a characteristic pattern of
affect (Hermans, 1985) can be described. These affect-profiles can then be
correlated with the patterns of affect associated with the valuations formula-

la

ted spontaneously by the subject. Latent patterns of affect and hidden
motives can be hereby brought to light. The three general patterns of
experience are the "fugit amor" or experience of an unattainable other, the
winner's experience or upper position; and the loser's experience or lower
position.
The "fugit amor" experience is the general experience of love for
another person; which is neverthless unattainable. As sculpted by the
French artist, Rodin, the pattern of affect associated with the experience of
"fugit amor" reflects the ambiguity of human experience. In this affect
pattern the O-feelings (contact with the other) predominate over the Sfeelings (self-affirmation), and the N (negative) feelings predominate over
the Ρ (positive) feelings. This experience demonstrates striking similarities
to the feelings associated with separation-individuation conflicts. The theme
of an unattainable other is also connected to the experience of one who
cannot - at the cost of his or her own self development - distance oneself
from an important other.
Mahler (1975) has described the separation-individuation process in
terms of two processes that influence each other but do not necessarily run
synchronically: Individuation or the development of intra psychic autonomy
and the ongoing intrapsychic separation process. Separation and individuati
on cannot develop fully when the symbiotic phase has not been successfully
completed. If the mother does not encourage the child's development
towards individuation and autonomy, then the child will cling to the mother
and the adequate running of the separation-individuation phase to autonomy
will be interfered with. This separation-individuation problem as expressed
in the form of clinging is thematically quite similar to the "fugit amor"
experience of an unattainable other.
The winner's experience or upper position and the loser's experience
or the lower position are perhaps best illustrated by the painter Goya. Goya
once portrayed a bandit breaking into someone's house and threatening
them with a pistol (the upper position) along with the reverse (lower
position), which involved the bandit, himself, being mastered by a monk.

191

A standardized general pattern of affect, moreover, is associated with each
of these positions. The affect associated with the winner's experience is
characterized by the predominance of S (self-affirmation) feelings over О
(contact with the other) feelings and the predominance of Ρ (positive)
feelings over N (negative) feelings. This experience is thematically and
affectively closely related to the behaviour of the child who is individuali
zing and actively rebels against others, behaves independently, and therefo
re displays a mild to moderate degree of negativism (Mahler, 1975). The
affect associated with the loser's experience is characterized by the predo
minance of N over Ρ feelings and low scores on both S and О feelings. The
correspondence of this experience to the knocked-down position themati
cally and the depressive reaction affectively which Mahler (1975) describes
as a phase-inadequate reaction to separation insufficiently

carried by

individuation is striking.
In order to make the measurement instrument described here more
sensitive to the problems of children of war victims, the following questions
were added to the standardprocedure of the self-confrontation method:
I
II
III
IV
V

How have your parents experienced the war?
How do you, yourself, experience the war-experiences
of your parents?
How do you experience your parents in general?
How do you experience yourself in general lately?
How would you like to experience yourself generally?

These specific experiences are also scored with the standard list of affect
terms, which then allows us to examine: the special experiences expressed
as valuations for each individual; the specific experiences elicited by the
five questions above; and the general experiences of "fugit amor", the
winner's position and the loser's position. The special and specific expe
riences expressed by the individual lend themselves in particular to intra
personal research and the general experience to interpersonal research
though the specific experience of the individual will also play an important
role in both the intrapersonal and interpersonal portions of this research.
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It is assumed that a high positive correlation of the affect pattern for a
special experience from the individual with the modality of the general
"fugit amor" experience indicates insufficient separation from the object
described in the relevant experience. Similarly, an average high positive
correlation between the modalities of the special experiences of the individual and the "fugit amor" modality suggest a separation - individuation
problem. It is also assumed that a high positive correlation of the modality
of a special experience for the individual with the modality of the winner's
experience indicates the strongly self-affirming character of the relevant
experience. The specific contents of the valuation moreover will provide
information about the direction of the individuation. When the average of
the correlations between the modalities for the individual's special experiences and the winner's modality is high and positive, moreover, there is
evidence for individuation. The loser's experience is between the "fugit
amor" experience and the winner's experience in the sense that there is a
negative experience without a longing for contact with the other. An
average high positive correlation between the modality of the special
experiences of the individual and the loser's modality may, however,
indicate psychological problems in general.
Fifteen children with parents victimized in the second world war
(research group) were compared to fifteen children with parents who were
not victimized in the war (control group). All of the children were treated
at the public mental health centre (RIAGG) for psychological complaints
between 1988 and 1990. Following a multidisciplinary judgement and the
criteria mentioned below, the subjects were selected for study: in terms of
the treatability of their symptoms and the severity of the psychopathology
short term therapy (as opposed to psychotherapy in the narrow sense, or
social psychiatry) was recommended; the year of birth was between 1945
and I960; and for all of the clients included in this research it was reasonably clear that they had been raised until their eight-teenth year by both
parents. Following the informed-consent procedure, the subjects were

193

assigned to one of two groups, which depended on whether or not their
parents had been persecuted during WWII. There were no differences
between the research and control groups in age range, sex, educational
level or income. The valuation research was then administered by myself
along with the standard five questions specific to the research. The client
was then asked to score each of his or her special and specific experiences
at home using the standard list of 16 emotions. The research and control
groups were compared for differences in the occurrence of the "fugit amor"
profile; the modality of a winner and the modality of a loser across the
modalities of their special experiences (averaged) and their specific experiences. When significant differences between the research and control
groups were found, the valuation system, and in particular the content of
the special experiences from the individual out of the research group were
examined for information about the role played by the significantly different
modality in his or her system.
Significant differences were found for the "fugit amor" and winner's
modalities and for the specific experience elicited by question two: "how do
you, yourself, experience the war experience of your parents". The modality of this experience correlates in the research group significantly higher
and more positively with the "fugit amor" modality than in the control
group and significantly higher and more negatively with the winner's
modality than in the control group. This same experience was found as only
a trend for the following; the special experience of the subjects; the specific
experience elicited by question one: "how have your parents experienced
the war?"; and the specific experience elicited by question three: "how do
you experience your parents in general?". With regard to the loser's
modality only trends were found. The correlation between the loser's
modality and the modality for the specific experience elicited by question
four: "how do you experience yourself in general lately?" did not differ for
the research and control groups. This emphasizes the similarities between
the groups with regard to the level and severity of their complaints.
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Examination of the contents of the special experience from the individuals
in the research group whose modalities showed a high positive correlation
for the "fugit amor" modality and the winner's modality respectively,
revealed the following: In general, a valuation with an affect modality that
highly correlates with the "fugit amor" modality revealed the experience of
an unattainable other in this content. Similarly, a valuation with an affect
modality that highly correlates with the modality of the winner's experience
revealed an strongly self-affirming event of activity in its content.
The experience of an unattainable other viewed in relation to the
valuation system as a whole of the most illustrative client typically reflects
the client's incapacity to function within the family and, in particular, in
relation to the father; the client is incapable of being oneself in relating to
the father. This can also be pre-eminently described as a separation-individuation problem.
The role played by the general experience of a winner in the
valuation system of this client is expressed as an emphasis on self-affirming
activities. These activities allow the client to attend to his or her own
development and also receive recognition for his or her decisions by the
father. In such a way the direction of the client's individuation is determined.
The role played by the specific experiences in this client's valuation
system appears to be as follows; the separation-individuation problems of
the client generally determine his or her experience while the direction and
the degree of his or her individuation are seen as unsure and in need of
consolidation in the future.
In my review of the literature on the problems experienced by
children of war victims a striking difference was found between case studies
and comparative studies. In the case discussions almost all of the authors
found indications of separation-individuation conflicts. In the comparative
studies separation-individuation conflicts were not found. In the present
study, this discrepancy can also be observed. In the research of the most

195

illustrative individual there is evidence of separation-individuation problems
as revealed by an examination of the contents of those special experiences
with modalities that correlate highly to the "fugit amor" modality. In the
group research only a tendency towards higher frequency of separationindividuation problems in the reseach group than in the control group can
be found. The average correlation between the modality of the special
experiences of the client and the modality of the general experience of an
unattainable other ("fugit amor") is only slightly higher for the research
group than for the control group. As such, the results of this study correspond to the minimal findings revealed by a review of the literature. Nevertheless there is an important difference between the previous studies and the
present study, where a significant difference was found on a particular point
between the research and control groups. The people in the research group
showed in their experiences of the war experience of their parents a
significantly greater involvement with their parents when compared to the
people in the control group. This was found in the form of a significantly
higher positive correlation between the modality for the question "How do
you, yourself, experience the war experiences of your parents?"and the
modality of the unattainable other ("fugit amor"modality) and also a
significantly higher negative correlation between the modality for the same
question and the modality of a winner. The emotional value of this involvement shows a strong correspondence to the emotions associated with
separation-individuation problems in so far as these problems are represented by the clinging reaction viewed as a disturbed emotional interaction
between mother and child. This could mean that the people in the research
group in their experience of the war experiences of their parents are
vulnerable to separation-individuation problems. This vulnerability is neither
necessary nor sufficient to cause separation-individuation problems but can
surely contribute to the occurrence of separation-individuation problems.
This means that in treating children who have psychological complaints and
parents who where war victims, one should keep their vulnability to
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separation-individuatìon problems in mind.
In the future, the vulnerability of children with parents who were war
victims to separation-individuation problems in their experience of the war
experiences of their parents should be demonstrated using the same research
method but with children who have not sought help for psychological
problems and nevertheless have parents who were war victims.
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BIJLAGEN

Bijlage 1.
Open vragen ter inventarisering waardegebieden

Set 1: Verleden
Lees eerst de volgende vragen rustig door, alvorens een antwoord te geven.
Met deze vragen proberen we in contact te komen met een ervaring die u
belangrijk vindt. Het is de bedoeling van de vragen om u te leiden naar een
aspect van uw verleden dat voor u van grote invloed is geweest.
Was er in uw verleden iets dat u van grote invloed of van groot belang
vindt in uw leven en dat nu nog in uw huidige leven een bepaalde rol
speelt?
Is er in het verleden een ervaring, een omstandigheid of een persoon
(personen) geweest die volgens u van grote invloed was op uw leven
en die nu nog op de een of andere wijze op uw huidige bestaan een
zekere invloed heeft? U kunt in uw verleden zover teruggaan als u zelf
wenselijk lijkt.
Set 2: Heden
Ook hier vindt u twee vragen die na enig nadenken kunnen leiden tot een
antwoord:
Is er in uw huidige bestaan iets dat u van groot belang of van grote
invloed acht in uw leven?
Is er in uw huidige bestaan een omstandigheid of een persoon (personen) waaraan u grote invloed toekent?
Set 3: Toekomst
Ook de volgende vragen leiden tot een antwoord:
Ziet u in uw toekomst iets dat volgens u van groot belang of van grote
invloed zal zijn in uw leven?
Zal er, voor uw gevoel, een omstandigheid of een persoon (personen)
zijn die van grote invloed zal zijn in uw toekomstige leven?
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Zal er in uw toekomst iets zijn, een bepaald doel, waarvan u verwacht
dat het in Uw leven een belangrijke rol zal spelen?
U kunt hierbij zover vooruit kijken in de toekomst als u zelf wilt.
Set 4: Activiteit
Is er een aspect van uw werk of studie waaraan u een belangrijke
invloed toekent?
Set 5: Gemeten
Wat is het meest belangrijke waarvan u in sterke mate kunt genieten?
Wat is het meest belangrijke dat u momenten van intens genieten kan
geven?
Set 6: Denken
Is er iets waar u veel over denkt?
Is er iets dat uw leven bezig houdt?
Set 7: Persoon; afzetten
Wie is de belangrijkste persoon in uw leven tegen wie u zich probeert
af te zetten?
Wie is de belangrijkste persoon in uw leven tegen wie u zich vaak
probeert schrap te zetten?
Is er iemand in uw leven die op de een of andere wijze belangrijk voor
u is, maar met wie u zich niet goed verwant kunt voelen?
Set 8: Groep; afzetten
Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type mensen
in uw leven waartegen u zich probeert af te zetten?
Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type mensen
in uw leven waartegen u zich vaak probeert schrap te zetten?
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Is er een groep mensen of een type mensen in uw leven die op de een
of andere wijze belangrijk voor u is, maar waarmee u zich niet goed
verwant kunt voelen?
Set 9: Persoon; eenheid
Wie is de belangrijkste persoon in uw leven met wie u zich een voelt?
Wie is de belangrijkste persoon in uw leven met wie u vaak het gevoel
hebt samen een eenheid te vormen?
Is er iemand die voor uw leven belangrijk is en met wie u zich in hoge
mate verwant voelt?
Set 10: Groep; eenheid
Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type mensen
in uw leven waarmee u zich een voelt?
Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type mensen
in uw leven waarmee u vaak het gevoel hebt een eenheid te vormen?
Is er een groep mensen of een type mensen dat voor uw leven belangrijk is en waarmee u zich in hoge mate verwant voelt?
Set 11: Maatschappij
Vindt u dat er een aspect van de maatschappij is dat voor u van invloed
of van belang is?
Wat vindt u van uw positie in de maatschappij?
Set 12: Aanvullende gebieden
Is er nog iets dat u in uw huidige leven van belang of van invloed vindt
en dat u tot nu toe nog niet naar voren hebt gebracht?
Wilt u de waardegebieden voor u zelf nog even doornemen om te
kijken of er niets vergeten is dat op een of andere wijze belangrijk
voor u is. We kunnen dat dan alsnog als een waardegebied opnemen.
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Bijlage 2.
Standaardiyst met gevoelens

Gevoelens t.o.v. waardegebied

Geef door middel van een cijfer bij elk woord aan de mate waarin U
dit gevoel ervaart in Uw contact met bovengenoemde waardegebied.
Wanneer U het gevoel
HEEL VEEL ervaart, geeft U een 5
VEEL ervaart, geeft U een 4
TAMELIJK VEEL ervaart, geeft U een 3
NOGAL ervaart, geeft U een 2
WEINIG ervaart, geeft U een 1
HELEMAAL NIET ervaart, geeft U een 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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vreugde
eigenwaarde
geluk
zich zorgen maken
krachtigheid
genieten
zorgzaamheid
liefde

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ongelukkig zijn
tederheid
zelfverzekerdheid
vertrouwen
intimiteit
neerslachtigheid
trots
teleurstelling
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STELLINGEN
1. De na de oorlog geboren kinderen van oorlogsslachtoffers vertonen een specifieke kwetsbaarheid t.a.v.
separatie-individuatie-problematiek in hun beleving van
de oorlogservaringen van hun ouders.
2. De ervaring van de onbereikbare ander ("Fugit
Amor") is een conceptuele benadering van separatieindividuatie-conflicten in de zin van Mahler bij volwassenen.
3. De zelfconfrontatie-methode is een assessment-procedure die voldoende sensitief is voor de persoonlijke
historie van de te onderzoeken persoon in tegenstelling
tot persoonlijkheidsvragenlijsten die slechts ahistorische
kenmerken van een persoon vastleggen.
4. Gezien de lange doorwerking van een oorlog in de
beleving van een bevolking is het de taak van psychiaters en psychologen oorlogsslachtoffers in een vroeg
stadium te helpen met de verwerking van hun traumatische ervaringen.
5. De generatieconflicten van de na de oorlog geboren
kinderen met hun ouders in de adolescentiefase zijn
scherper dan die van andere generaties en zijn vergelijkbaar met de specifieke kwetsbaarheid voor separatieindividuatie-conflicten van de na de oorlog geboren
kinderen van oorlogsslachtoffers.

6. De na de oorlog geboren kinderen van oorlogsslachtoffers hebben door hun specifieke kwetsbaarheid t.a.v.
separatie-individuatie-conflicten in hun beleving van de
oorlogservaringen van hun ouders mede richting gegeven aan de zgn. "tegencultuur" eind 1960 begin 1970.
7. De kunst van het doseren van maximale betrokkenheid met optimale distantie als twee complementaire
grootheden in de behandeling van patiënten wordt sterk
onderbelicht in de opleiding tot psychiater.
8. De Sociale Psychiatrie is ten onder gegaan aan zijn
populariteit en zal zich grondvesten op zijn impopulariteit.
9. De opname van een psychiatrische patiënt met een In
Bewaring Stelling (I.B.S.) is een bij uitstek steunende
interventie in die zin dat een ondraaglijk geworden
verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn doen en
laten tijdelijk wordt overgenomen.
10. Ondanks alle wetenschappelijke vorming blijft de
bron van kennis het contact met de patiënt.
11. Een promotie wordt wel vergeleken met een bevalling van een tweeling.

