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Abstract
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ifji w(rc rcvicwedandwith a \kdrh <)fpov\ible
mrc rcstarch in tht\ arui

Htrj,enerat]onüe overdricht van opvocdmgs
i'l'Ln verwijst naar de invloed die de ervann

gen van ouders ils kind hebben op de opvoe
dmgsstijl en aanpak van de nieuwe generatie
Intergencrationele mvloeden kennen verschillende
bronnen (l) genetische (2) contextuele en (3)
psychologische De overdracht van genen van
de ene gcneralie op de volgende kan leiden tot
(psychologische) predisposities die mede van
invloed kunnen /ijn op de opvoedmgsstijl De
/ogenaamde contextuele overdracht heeft be
trekkmg op fysieke en sociale omstandigheden
die van generatie op generatie worden overge
dragen en waardoor ook Opvoedingsstijlen
overeenkomst /ullen vertonen In dit hoofdstuk
/ullen we ons uitsluitend richten op de derde
vorm van intcrgenerationele overdracht namelyk
het proces waardoor een eerdere gcneratie bewust
of onbtwust een psychologische invloed heeft
op opvoedmgsstijl en gedrag van de volgende

Modellen van infergenerahoncle overdracht
van opvoedingssdjl
Intergenerationele overdracht van opvoedmgsstijl
heeft betrekking op tenmmste dne generaties
grootouders ouders en hun kmderen Het meest
eenvoudige model voonntergenerationele over
dracht /iet eruit als m Figuur l a waarbij de dne
generaties /ijn aangegeven met g, (groolouders)
g2 (ouders) en g 3 (kmderen) Dit model laat geen
ruimte voor de directe invloed van grootouders
op kmderen (Radin Oyserman & Benn 1989)
In Figuur Jb is de mteractie tussen g, en g3 (het
grootouderschap) wel opgenomen Omdat g 3 m
prmcipe geen opvoedersrol heeft is hier echter
m de strikte /m van on/e definitie geen sprake
van uitergenerationele overdracht Psychologische
mtergenerationele overdracht moet ook onder
scheiden worden van de steun die grootouders

90

Marina1; H van IJzendoorn en Corine de Ruiter

(a)

RL

grootouders

sociale stcun

genetische overdracht

R'

.

(Ϊ?

sociale steun

contextuele stabiliteit
Fig. 1. Ecn modcl voor mtcrgcticralionclc ovcdracht van opvocdmgsslijl.

aan ouders geven bij de opvoeding van hun kinderen (Cherlin & Furstenberg, 1987; Radin et
al., 1989; Tinsley & Parke, 1987).
In het model van Figuur Ic /ijn ook de eerdergenoemde genetische en contextuele factoren
opgenomen, en onderscheiden van de xuivere
intergenerationele overdracht Continu'iieit in
opvoedingsstijlen kan bevorderd worden door het

delen van genetisch materiaal, en ook door het
delen van de/elfdc fysieke en sociale omstandigheden. Het wonen in dc/.elfde buurt, of /elfs
in het/elfde huis, kan intergeneralionele continuiteit bevorderen omdat een bepaalde interactionele stijl in die omgeving bekrachtigd wordt
(Caspi, Bern, & Eider, 1989).
De sterkte van de intergenerationele overdracht

Opvoedtngistijlen overdracht van generalie op gencralte

van opvoedmgsstijl wordt vergroot als rekening
wordt gehouden met genetische overdracht,
contextuele stdbihteit, en de direcle mvloed van
grootouders via sociale steun en grootouderschap
Het ?al echter blijken dal in de meeste studies
naar intergenerationele overdracht geen onder
scheid wordt gemdakt lussen genetische, con
textueie en psychologische overdracht van op
voedmgssiijl
Het mechanisme van psychologische overdracht
Overdrachl van opvoedmgsstijl is gebaseerd op
een aantal leermechanismen (Quinton, 1988)
Simonton (1983) nocmt model leren, waarbij het
kmd door een idcntificatieproccs oudergedrag
navolgt HIJ vond dat modelmg een krachiiger
factor was dan genetische overdracht in hei
beinvloeden van opvoedingsgcrelateerde ken
merken als moreel gedrag en leulerschapskwali
leiten
Cnttenden (1984) noemt dne overdrachtsme
chamsmen De eersie is model leren gebaseerd
op observatie van een ouder in interactie mel
andere kmdcren de twcede bestaat uu de eigen
ervanngen van het kind in interai tie met de ouder,
het derde mechanisme /ijn ouderhjke advie/en
aan het kind tijdens inleraclie met een ander kmd
Cmtenden (1984) gecft aan dat empirische ge
gevens over de dne verondcrstelde mechamsmen
onibreken, maar dat klinische evidentie steun geeft
aan het idee van ouderhjk advies als mechanisme
van ovcrdrachl
In Bowlby's gehechtheidstheorie wordt veron
dersield dat het mechanisme van overdracht
vcrloopt via het /gn intenie werkmodel (Bowl
by 1973 Bretherton, 1985) Met interne werk
model is de mentale representahc van de groot
ouder als ouder die gevormd wordt op basis van
de ervanngen mel grootouderlijke responsiviteit
afwij/mg of ambivalcntie Het wordl veronder
Meld dat dc/e interne representatie de male van
responsiviteit van ouders naar hun kmderen
bcmvloedt (Bowlby, 1988, Main, Kaplan &
C assidy, 1985) Ouders die in hun jeugd een hoge
mate van responsiviteit hebben ervaren ?ouden
incer open staan voorde Signalen en de behoef
ten van hun baby dan afgewe/en of ambivalenl
bchandelde ouders, omdat de eerste ouders beter
m Staat /ijn /ich in hun kind te verplaatsen en
/ich met bedreigd voelen door ickenen van angst

by hun kmderen (Main et a! , 1985) Het is ech
ter mogehjk dat ouders met negatieve opvoe
dmgservanngen hun interne representatie her
structureren op basis van latere ervanngen m
gehechtheidsrelaties Men kan hierby denken aan
herstructurenng door Psychotherapie of door een
veilige partnerrelatie Niettemm wordt verondersteld dat hei interne werkmodel relatief veel
weerstand legen verandenng vertoont, met name
legen gewone leerprocessen als model leren en
advies (Bowlby, 1988) Dit is echter met empi
nsch onder/ocht
In het nu volgende over/icht worden studies naar
psychologische intergenerationele overdracht van
opvocdmgsstijl besproken De studies kunnen
globaal worden ingedeeld in (1) studies op basis
van vragenlijsten die opvoedingsstijlen meten,
en (2) studies die de ouderhjke interne repre
sentatie, intern werkmodel of "state of mind"
van de eigen opvoedingservanngen relateren aan
de interactie mel de derde generatie (Main et al ,
1985 Main & Goldwyn in press)
Methode
De relevante hteraiuur werd opgespoord via
PsychLit (de jaren 1977-1989) De volgende
sleutelwoorden werden in het zoekproces ge
bruiki 'mtergenerational', 'transgenerational',
grandparcnt(s)', en 'transmission' Dit leverde
mcer dan 3(X) titels op, die nader geselecteerd
werden aan de hand van de volgende cntena ze
moesten empirisch onder/oek bevatten, tenmmste
ingaan op opvoedmgsattituden, waarden, en/of
gedrag, met op overdracht van waarden in het
algemeen, overdracht van opvoedmgsstijl be
schnjven m 'normale' ge/mnen, dus met in nsi
cogrocpen Behalve de studies geselecteerd op
basis van Psychl it, /ijn ook studies opgenomen
die met vermeld staan in PsychLit, maar wel
relevant /ijn voor ons ondcrwerp Het betreft
hier met name (recente) studies over mtergenerationele overdracht van gehechtheidsrelaties
Resultaten en discussie
De Tabellen l en 2 bevatten een over/icht van
de geselecteerde sludies Eerst bespreken we de
resultaten van ondcr/oek naar mtergeneratione
le overdracht van opvoedingsattituden en gedrag
(T abel l), en daarna hei relevante gehechtheidsonder/oek (Tabel 2)
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Tabel 1 Studios over intcrgcncralionele overdracht van opvocdmgsslijl
Studie

N"

Sl S

[ ccftijdz>

Ondcrwerp

Design«

Instrument

Hill(1970)

312

lower
middlc
class

21 30
jaar

parenling
atlitudes

c

Developmental
Traditional
Conccptions
of Parcntmg

gl g2g3

Ilkm
(1952)

>400

rcpresent
Chicago

preparcntal
mlrafamily
atu lüde·;

c

likcrt
type atliludc
scalcs

glg2

Cherlm &
I ilrstenbcrg
(1986)

697

national

adolcsc
stcckprocf

traditional
vs modern
family values

c

Traditional
Modern
Scalcs

glg2g"i

Tinslcy &
Parke
(1987)

30

middlc
class

7 mnd

parcntal
play bchavior

c

global ratings
timc saniphng
frce play
obscrvations

+

g'g2g3

Cohlcr &
Gruncbaum
(1981)

90

lower
middlc
class

<5 joar

childcarc
altiliidcs

c

Matcrnal
Attitudes
Scale (MAS)

±

glg2

l u Ilmklc
& Hanna
(1986)

150

middlc
class

8 14
jaar

parenling
atliiudcs

c

Parenling
Altitudcs
Research
Inslrumcnl
(PARI)

±

gl t 2

I cfkowit/
427
Hucsmann
&!ron(!978)

middlc
class

8jr

parcnta!
ptimshmcnl
style

1

Pumshmcnl
Scale

±

glfe2

Hanson &
Mullis
(1986)

97

rural
area

parcnlal
pumshmcnt
empathy
role rcvcrsal
cxpcclalions

c

Adult
Adolcscenl
Parcnlmg
Invtnlory

±

glg2

Gclso Hirk
& Powers
(1978)

88

middlc
class

parcntmg
atlitudcs

c

Maryland
Parcnl
Atliludci
Survcy
(MPAS)

Ho & Kang
(1984)

20

lower
7
middlc
class
Hong Kong

parcntal
Lraining
style
vicw of
child

c

Child
Training
Scalc/
IilialPicty
Scalc

Noten

7

Kwalilcit 4 '

Procfpcrsoncn5'

g2

±

1) N is aantal gc/inncn in hct ondcr/ock
2) Lccftijd van de g3 procfpcrsoncn
3) c is cross scctionccl dcsign l is longitudmaal dcsign
4) + is vaslgestcldc bctrouwbaarhcid cn validitcit van inslmmenien
+ is vaslgcslcldc bctrouwbaarhcid van Instrumenten
- is afwc/ighcid van kwantitaticvc mformatie ovcr betrouwbaarhcid cn validitcil
5) Aangcgcvcn is tot welke gcncratic de procfpcr^oncn bchoordcn

ßlg2

Opvoedmgwijlen
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Tabcl 2 Vcrdclmg van volwasscn gchechtheidsclassificaiies cn overeenstcmmmg lusscn gchcchthcid van oudcrcn
kuul
Overeenstcmmmg

A A I Classificatics
Studies
Aulonoom
F
N(%)
Mdm & Goldwyn (m prcss)
moedcrs
J vddcrs
Amsworth & Eithbcrg
(in prcss)
Hdfl & Sladc (1989)
Crowcll &. Fcldman (1988)
Grossmdnn et al (1988)
Bielefeld
Rcgcnsbtirg
Ponagy et al
(in prcss)
Van IJ/endoorn et dl
(1990)
moedcrs
[vddcrs
Totddl (/ondcr vddcrs)

Gcrcscrvcerd
Ds
N (%)

Versinkt
E
N (%)

AAIcn
Strange Situation

13(41)
19(54)

13(41)
13(37)

6(19)
3(9)

75
69]

29(64)
3(21)
10(45)

9(20)
6 (43)
7 (32)

7(16)
5 (36)
5 (23)

80

5(25)
26 (58)

15(75)
19 (42)

85
78

60 (62)

37(38)

75

15 (58)
14(48)

1 1 (42)
15(52)

77
621

161 (13)

140(47)

Opvoedmgsgedrag en -attituden
Itkm (1952) was έέη van de eersten die empi
nsch onderzoek verneinte naar mtergenerationele
overdracht van opvoedmgsstijlen Hij liet 400
universiteitsstudenten en hun ouders een vra
genlijst invullen over hun attitude ten aan/ien
van opvoedmgsstijlen en vond een gemiddelde
torrelatie van 37 tussen de scorcs van Studenten
cn ouders Omdat de betrouwbaarheid en validiteit
van de schalen niet bevredigend vastgesteld
konden worden, stelde Itkm (1952) dat defimtieve
Lontlusies niet getrokken konden worden Ge
durende de dne daaropvolgende decennia /ijn
tcnminste vier andere studies verncht die gebruik
maakten van cen/elfde type schalen, waarover
betrouwbaarheids en vahditeitsgegevens ook
ontbraken (Hill, Foote, Aldous, Carlson, &
MacDonalds, 1970, Cherhn & Furstenberg, 1986,
(ohler & Grunebaum, Gelso, Birk, & Powers,
1978) De resultaten van de/e studies /ijn hier
door moeihjk interpreteerbaar
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In dne andere onder/oeken wordt een adequate
betrouwbaarheid van de vragenlijsten gemeld (Fu,
Hmkle, & Hanna, 1986, Lefkowit/, Huesmann,
&Eron,1978 Hanson&Mulhs, 1986) Destudie
van Fuencollega's(1986) kan echter niet gern
terpreteerd worden m termen van intergenera
tionele overdracht omdat de tweede generatie
bestond uit dochters en schoondochters Hanson
en Mullis (1986) onder/ochten de opvoedings
attituden van 97 vrouwehjke umversiteitsstu
denten en hun ouders 93% van de Studenten had
geen kinderen De auteurs vonden een bescheiden
correlatie ( 29) tussen de opvoedmgsempathie
scores van moeders en Studenten De interpretatie
van de/e bevinding wordt enigszms bemoeihjkt
door het feit dat gebruikt gemaakt is van Studenten
die /elf nog geen ouders /ijn Dit leidt tot het
vergelijken van attitudes in twee generaties in
?eer verschillende fasen van hun levensloop
hetgeen mogehjk van invloed is op de resultaten
(cohort effect)
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Gezien de Problemen bij het tnterpreteren van
cross sectionele studies, is het opmerkeiyk hoe
weintg longitudinaal onderzoek er is gedaan De
longitudmale Studie van Lefkowitz et al (1978)
over grootouders en ouders (211 mannen en 216
vrouwen) is de welkome uitzondenng Bij de
eerste meting zat de tweede generatie in de der
de klas lagere school, de tweede meting was 10
jaar later, toen de tweede generatie nog geen
kmderen had Dit laatste is echter weer een na
deel de läge mate van overdracht die gevonden
werd in deze Studie (3% gemeenschappelijke
vanantie) is mogelijk een onderschattmg van de
toekomstige overeenkomst m ouderhjke en
grootouderhjke opvoedingsattituden wanneerde
derde generatie geboren is In het onder/oek van
Ho en Kang (1984) bij 20 grootvaders en "echte'
vaders uit Hong Kong werd echter ook weinig
gemeenschappehjke vanantie gevonden (ge
middelde correlatie 22, NS)
Samengevat geven de resultdten van de/e studies
aan dat noch het onder/oeksdesign, noch de se
lectie van de proefpersonen beshssend zijn voor
het verklaren van de läge correlaties De verkla
ring moet wellicht ge/ocht worden in gebrekki
ge psychometrische eigenschappen van de gebruikte vragenlijsten
Het onder/oek van Tmsley en Parke (1987) naar
30 zeven maanden oude babies laat zien dat andere resultaten geboekt worden met observatie
Instrumenten in plaats van vragenhjsten Uit
observaties van ouders en grootouders tijdens 5
mm vnj spei met de baby bleek dat grootvaders
en hun kmderen significante overeenkomst vertoonden wat betreft hun stijl van mteracteren met
de baby (gemiddelde correlatie voor grootvadervader overeenkomst 61,grootvader-moeder 72)
Er was geen significante overeenkomst tussen
grootmoeders en hun kmderen Hoewel het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd heeft het een
aantal beperkmgen inherent aan het design Ten
eerste vereiste de selectie van de steekproef dat
grootouders en ouders relatief dicht bij elkaar
woonden, hetgeen de generaliseerbaarheid van
de resultaten beperkt Ten tweede is het mogelijk
dat de zeer körte tijdsduur van de spelsesMe de
ecologische validiteit van de ouderlijke mterac
tie vanabelen heeft gereduceerd Ten derde
werden ouders en grootouders met op hetzelfde
punt in hun levensloop geobserveerd tijdens spei
met hun respectievelijke kmderen Ondanks deze
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kntiekpunten moet de Studie van Tinsley en Par
ke (1978) beschouwd worden als έέη van de
weinige die gebruik heeft gemaakt van observa
tiematen en die heeft aangetoond dat zelfs op
gedragsniveau continuiteit tussen grootvaders'
en ouders' opvoedmgsstijl bestaat
Intergenerationele overdracht van gehechtheid. Het nieten van gehechtheid: Strange
Situation en Adult Attachment Interview
In de afgelopen jaren is de Intergenerationele
overdracht van gehechtheidsrelaties een belangnjk onderwerp van onderzoek geworden De
centrale vraag is of de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen een ouder en zijn/haar ouders
(8i Ϊ2> weerspiegeld wordt in de gehechtheids
relatie van de ouder en zijn/haar kmderen (g2 g3)
Om dit te onderzoeken moet de gehechtheidsre
laue van een ouder met /ijn/haar kmd en met
zijn/haar ouders gemeten worden
De Ouder Kind gehechtheidsrelatie wordt meestal vastgesteld aan de hand van Amsworth's
Strange Situation procedure (Amsworth, Blehar,
Waters, & Wall, 1978), waann de ouder /ijn/
haar ongeveer l jaar oude kmd tweemaal ach
terlaat m een spelkamer met speelgoed, de eerste
keer in aanwe/igheid van een onbekende vol
wassene, de tweede keer "echt" alleen Het gedrag
van het kmd tijdens de twee herenigmgen met
de ouder wordt geclassificeerd in vier hoofd
categoneen van gehechtheid De veilig gehechte
groep (B) vertoont zeer weinig afwerend en
vermijdend gedrag, deze kmderen raken van
streck door de afwezigheid van de ouder, maar
de terugkeer van de ouder heeft een kalmerend
effect Vermijdende kmderen (A) zoeken geen
contact of nabijheid als hun ouder terugkomt,
maar vertonen vermijdend gedrag Afwerende
of ambwalente kmderen (C) zoeken contact maar
weren de ouder tegelijkertijd af, sommige C
kmderen kunnen met getroost worden binnen de
3 mm van de heremgmgsepisodes Gedesorga
mseerde kmderen (D) vertonen momentane af
wezigheid van een specifieke Strategie om met
de separatie stress en de terugkeer van de ouder
om te gaan ze vertonen mconsistente gedrags
Patronen (bijv vermijdend zowel als afwerend
gedrag) of vreemde gedragingen (zie Main &
Solomon, 1986)
Het Adult Attachment Interview (AA1) is ont
wikkeld om bij ouders de mentale representatie
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van de gehechtheidservarmgen met hun ouders
vast te stellen (Main & Goldwyn, in press) Het
AAI is een gestructureerd interview waann ge
vraagd wordt naar globale beschnjvmgen van
de relatie met de ouders, specifieke hennnenngen bij de?e beschnjvmgen, en een weergave
van de huidige relatie met de ouders De mterviews worden verbatim getranscribeerd en gecodeerd Er zijn vier gehechtheidscategorieen voor
volwassenen Autonome volwassenen (Eng
' Frec", F) waarderen gehechtheidsrelaties en zijn
in Staat gehechtheidservarmgen coherent te be
schnjven, ongeacht of de/e negatief (bijv af
wij/mg, verlies) of positief van aard waren Zij
ideahseren hun ouders met, en zijn met boos
over hun vroegere ervanngen Gereserveerde
(Eng "Dismisswe", Ds) volwassenen onder
waarderen het belang en de invloed van ge
hechtheidsrelaties m hun eigen leven, en ideahseren hun ouders /onder dat /e hun positieve
beschnjvmgen kunnen illustreren met concrete
voorbeelden van positieve mteracties Versink
te (Eng "Enmeshed", E) volwassenen njn met
in Staat hun gehechtheidsbiografie op cohererte
wij/e te beschnjven omdat /ij nog m Sterke male
gepreoccupeerd /ijn met het verleden Er kan
sprake /ijn van woede als de huidige visie op de
ouders gegeven wordt Bij Gedesorienteerde (Eng
"Unresolved", U) volwassenen is sprake van een
onverwerkt verlies van een geheththeidsfiguur,
hetgeen zieh in het interview uit m irrationele
gedachten, gedesonenicerde spraak of rapportage
van extreme reaUies op het verlies (Main & Hesse
in press) De D en U tategoneen worden altijd
loegekend naa\t een A, B, C of Ds, E, F tategone
(voor kinderen, respectievehjk volwassenen)
De gehechtheidstheone voorspelt dat veihge
kinderen autonome ouders hebben, vermijdende
kinderen gereserveerde ouders, afwerende km
deren verstnkte ouders, en gedesorgamseerde
kinderen gedesonönteerde ouders
Overeenstemming tusscn gehecntheidsclassiFicaties van ouders en kinderen
Zcs studies hebben een böge mate van overeenstemming gevonden tussen de interne representatie van ?ijn/haar gehechtheidsbiografie van de
ouder en zijn/haar gehechtheidsrelatie met de
nieuwe generatie (Ainsworth & Eichberg, in press,
Fonagy, Steele, & Steele, in press, Grossmann,
Fremmer-Bombik, Rudolph, & Grossmann, 1988,
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Main, Kaplan, & Cassidy, 1985, Main & Gold
wyn, in press, van IJzendoorn, Kranenburg,
Zwart-Woudstra, & van Busschbach, 1990)
Main en haar collega's (1985) beschrijven de
resultaten van een pilot Studie met 40 moeders,
vaders en hun 6 jaar oude kinderen De proefpersonen werden geko?en uit een grotere steck
proef van blanke, 'upper-middle class' ge?innen
uit de San Francisco Bay Area Elk ge/m had
deelgenomen aan de Strange Situation tijdens
het tweede levensjaar van het kind Cntenum
voor de selectie van de sub steekproef was de
gehechtheidsclassificatie van moeder met kind
De onder?oekers trachtten een evenredig aantal
veihge, vermijdende, afwerende en gedesorga
mseerd gehechte kinderen in de steekproef op te
nemen Op 6 jarige leeftijd werden de kinderen
in het laboratonum gezien met hun ouders en de
ouders werden icder individueel gemterviewd
over hun jeugdervarmgen
Op basis van het AAI vonden Main e a (1985)
veelbelovende, significante correlaties tussen
vroege gehechtheidsclassificaties van de babies
en het interne werkmodel wat betreft gehechtheidsrelaties van de ouders ( 62 voor moeders,
37 voor vaders) Hoewel exacte percentages
Overeenstemming met vermeld ?ijn m Main e a
(1985), wij/en de torrelaties op een böge mate
van Overeenstemming, vooral voor kind en
moeder Ge/ien de geselecteerde steekproef in
de/e pilot Studie moet echter emge voomchtigheid betracht worden wat betreft de generahseerbaarheid Daarenboven is het design retro
dictief de A AI's werden 5 jaar nä de bepalmg
van de gehechtheidsrelatie met het kind afgenomen
Een vollediger verslag van het onder/oek van
Main e a (l 985) is te vmden in Main en Goldwyn
(m press) Het deMgn van de/e Studie is overwegend het/eifde In 1977 werden moeders en
vaders met hun kind ge/ien in de Strange Situation, m 1982 werd een follow up onderzoek
verncht waarbij het AAI werd afgenomen bij 33
moeders en 35 vaders De steekproef bevatte 45
kinderen (waarvan 22 kinderen met beide ouders)
De overlap van proefpersonen tussen de/e Studie
e n d e M a i n e a (1985) Studie is met volledig in
plaats van 40 kinderen gaat het hier om 45 (an
dere7) kinderen Bovendien werd de D classificatie met toegepast
Main en Goldwyn (in press) rapporteren bevre-
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digende mtercodeur-betrouwbaarheden voor de
AAI beoordelmgsschalen (van 74 tot 87), en
voldoende intercodeur overeenstemmmg voor de
AAI classificaties (81%, N = 32) De verdelmg
van de AAI classificaties voor de moeders was
nogal scheef angstige gehechtheidsclassificaties
overtroffen het aantal veihge classificaties (zie
Tabel 2) De overeenstemmmg tussen de interne
representatie wat betreft gehechtheid van moeder
en de gehechtheidsclassificatie van haar kmd (5
jaar eerder vastgesteld op basis van de Strange
Situation) was 75% (Kappa = 61,p< 001) Voor
de vaders was het 69% (Kappa = 41, p = 002)
Zelfs zonder rekening te houden met de gedes
organiseerde categoneen is de mate van over
eenstemming mdrukwekkend
Enkele van de eerder gemaakte opmerkingen over
het onderzoek van Main et al (1985) gaan met
op voor de?e Studie De huldige steekproef Iijkt
minder selectief in termen van de verdelmg van
de gehechtheidsclassificaties van de kmderen
Bovendien geven de auteurs gedetailleerde m
formatie over de intercodeur betrouwbaarheid van
de meetm strumenten, en over de overeenstem
ming tussen volwassen- en kmd classificaties
Wel is de sexeverdelmg in de steekproef scheef,
hetgeen de generahseerbaarheid bemoeilijkt
Verder sluit het retrodictieve design de alternatieve mterpretatie, dal de match van volwassene
en kmd het gevolg is van de mvloed van het
kmd op de volwassene, met uit, /oals Main en
Goldwyn zelf ook memoreren
Ook het onderzoek van Amsworth en Eichberg
(m press) verleent steun aan de hypothese van
mtergenerationele overdracht van gehechtheid
Deze auteurs onderzochten de relatie tussen de
kwahteit van de gehechtheidsrelatie van g 2 en g 3
(gemeten met de Strange Situation) en die van
gj en g 2 (gemeten met het AAI) m een steekproef
van 45 blanke, "middle tlass" moeders en hun
12-18 maanden oude babies De Interviews
vonden 2 tot 6 maanden na de Strange Situations
plaats
Amsworth en Eichberg (in press) vonden hoge
percentages overeenkomst tussen Strange Situa
tion en AAI classificaties Op het niveau van de
dne hoofdcaiegoneün vonden /e 80% overeen
stemmmg, dit werd 82% als ook de D en U
classificaties enn betrokken werden Amsworth
en Eichberg waren vooral gemteresseerd m de
vraag of een D (gedesorgamseerde) classificatie
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van de baby geassocieerd was met onverwerkt
verlies van een gehechtheidsfiguur (U) bij de
moeder Zij vonden dat 30 moeders een ge
hechtheidsfiguur hadden verloren, en 20 van hen
hadden dit verlies verwerkt volgens de beoorde
laars Alle 10 moeders die als onverwerkt be
oordeeld werden hadden babies die gedesorga
mseerd (D) waren m de gehechtheidsrelatie met
moeder Het bleek dus dat de huidige mentale
representatie van het verlies predictief was voor
de gehechtheidsrelatie, en met het al dan met
ervaren hebben van een verlies
Deze Studie moet beschouwd worden als een
belangnjke replicatie van de pilot studies van
Main en haar collega's (?ie hierboven) De be
vmdingen laten zien dat bijna perfecte mterge
nerationele overdracht van gehechtheid vastge
steld kan worden als uitgegaan wordt van de
huidige interne representatie van de gehecht
heidservanngen bij de ouder Door het cross
sectionele design, waann volwassen gehechtheid
een paar maanden later werd gemeten dan kmd
gehechtheid, is het onmogelijk tot een causale
interpretatie van de relatie tussen beide vanabelen
te körnen
Het eerste onder/oek naar de relatie tussen ge
hechtheid van ouder en kmd buiten de V S werd
uitgevoerd m West-Duitsland (Grossnunn,
Fremmer Bombik, Rudolph, & Grossmann,
1988) De onder/oekers namen het AAI af m het
kader van lopend onderzoek m Bielefeld en Re
gensburg In Bielefeld werden 49 babies met hun
moeder en vader ge/ien m de Strange Situation
toen ?e respectievehjk 12 en 18 maanden oud
waren Op 6 jange leeftijd deden kmderen en
ouders mee aan een follow up Bij 44 moeders
en 41 vaders werd het AAI afgenomen In het
artikel van Grossmann e a (1988) worden de
resultaten van 20 Interviews met de moeders
besproken, en het is onduidehjk hoe de/e subgroep
geselecteerd werd In Regensburg werden de
babies met hun moeders m de Strange Situation
ge/ien toen ze 12 maanden oud waren Vier jaar
later werden 45 moeders gemterviewd met het
AAI De resultaten van de?e Studie moeten nog
m detail gerapporteerd worden
Grossmann e a (1988) ontwikkelden een meuw
codeersysteem voor het AAI, dat gebaseerd is
op het toewij/en van /innen aan vastgestelde
critena en frequentietelhngen De absolute
waarden op de cnteria worden omgezet m indi

Opvoedtngvstijlen overdracht van generatie op generatie

ces voor böge, gemiddelde en läge waarde hechtend aan gehechtheid Er worden 4 patronen van
geheththeidsrepresentaties onderscheiden (I)
Positieve gehechtheidsrepresentatie - proefpersonen beschnjven tenminste έέη steunende ge
hechtheidsfiguuren veel gehechtheidsgerelateerde
ervarmgen, (II) Niet defensieve gehechtheidsre
presentatie - proefpersonen beschnjven geen
steunende gehechtheidsfiguur, maar /ijn open
over gehechtheidsonderwerpen en belreuren het
gebrek aan geborgenheid bij hun ouders, (III)
Idealiserende en mcoherente gehechtheidsrepresentatie - proefpersonen in de/e categone idea
Iiseren hun ouders op een ongedifferentieerde
mamer, en proberen gehcchtheidsonderwerpen
te vermijden, (IV) Verdringende gehechtheidsrepresentatie - de/e personen lijkcn hu hele in
lerview onaangenaam te vmden, tu nnneren /ich
of rapporteren weinig ervarmgen die rüevant/ijn
voor gehechtheid, en idc iliseren of kleineren hun
ouders Vergelekcn met hct classificatiesysteem
van Main en Goldwyn (in press), lijken patronen
l en II het meest op de autonome categone pa
troon III op de afwij/ende categone, en patroon
IV bevat een mengehng van afwij/ende en ver
strikte elementen De intercodeur betrouwbaar
heid voor de /innen was 87%, voor de classificaties werd geen interbeoordelaar overeenkomst
gegeven
De overlap tussen gehechtheidsclassificaties van
volwassene en kmd was aan/ienlijk Als de po
sitieve en met defensieve patronen beschouwd
worden als veihge gehechtheidsrepresentaties,
en de idcahserende en verdringende patronen als
mgstige, is de overeenkomst 85% voor de Bie
tefeld studie en 78% voor de Regensburg Studie
Kappd'f) waren 62 en 54 (beide p < 05), res
peuievehjk voor Bielefeld en Regensburg
Het onder/oek van Grossmann e a (1988) is uniek
wnwege de interne rephcatie van resultaten in
twee verschillende longitudmale projecten Het
dcsign sluit causale interpretaties echter uit
Bovendien bhjkt de selectie van de Bielefeld sub
sicekproef onduidelijk en haar geringe omvang
bcperkt de generahseerbaarheid van de bevmdmgen Grossmann e a vermelden met of hun
Lodeersysteem ontwikkeld werd in een onafhankchjke (sub-) steekproef
Met eerste onderzoek naar mtergenerationele
(Wertfracht van gehechtheid in Nederland werd
^rritht door Van U/endoorn en collega's (1990)
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Tachtig l jaar oude kinderen werden met hun
moeder, vader en crecheleidster ge?ien in de
Strange Situation (3 maanden interval) Ongeveer 3 jaar later werd het AAI afgenomen bij 56
van de ouders (31 gezmnen) De?e subgroep werd
zo gekozen dat ongeveer evenveel kinderen uit
4 groepen enn voorkwamen kinderen met veihge
gehechtheidsrelaties met moeder, vader en
crecheleidster (N = 6), kinderen met afhankehj
ke (B4) gehechtheidsrelaties met deze 3 ver/or
gers (N = 7), kinderen met alleen onveihge ge
hechtheidsrelaties met hun verzorgers (N = 6), en
kinderen met gemengde onveihg-veilige ge
hechtheidsnetwerken (N =* 8) Er werden nog 4
kinderen toegevoegd om de 'power' van de sta
tistische toetsen te vergroten Van de 31 ge/mnen
die meededen konden twee vaders met gemterviewd worden, en in vier andere ge/mnen deed
de moeder met mee Aldus werden 29 vaders en
27 moeders (N = 56) gemterviewd De interbeoordelaar beirouwbaarheid voor 10 Interviews
was 90% voor de vier hoofdcategoneen volgens
het Main & Goldwyn systeem De overeenkomst
tussen gehechtheidsclassificaties van moeder en
kmd was 77% (phi = 53, p < 003) en 62% (phi
= 26, p < 08) voor vader en kmd, op het mveau
van veilig vs onveilig De overeenstemmmg op
het mveau van de dne hoofdcategoneen (ABC,
DEF) was met significant door de relatief kleine
steekproef
Van IJ/endoom e a (1990) vonden een over
eenstemmmgspercentage voor moeders dat hgt
in de hjn van de bevmdingen van de eerdere
Amenkaanse en Duitse studies Net als Main en
Goldwyn (in press) vonden /ij een lager percen
tage voor vaders Echter, in het Nederlandse
onderzoek was de mate van overeenstemmmg
voor de vaders met statistisch significant De
bezwaren die reeds genoemd 7ijn bij de eerdere
onderzoeken met het AAI gelden ook voor de?e
Studie er werd gebruik gemaakt van een retrodictief design en een geselecteerde steekproef
De Studie van Fonagy, Steele en Steele (in press)
is de eerste die tegemoetkomt aan beide laatst
genoemde tekortkommgen van de eerdere onderzoeken De/e auteurs namen het AAI af bij
100 moeders die hun eerste kmd verwachtten,
tydens de taatste 3 maanden van de zwangerschap
De moeders waren alle blank en hoog opgeleid
(70% had een umversitaire opleidmg) Zevenennegentig van de/e moeders werden met hun
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12 maanden oude baby gezien in de Strange Si
tuation De Interviews werden gecodeerd vol
gens het codeersysteem van Main en Goldwyn
(in press), waarbij echter geen onderscheid werd
gemaakt tussen de Ds en E categone De mter
beoordelaarbetrouwbaarheid op de indehng vei
hg onveilig was hoog Kappa = 90 Fonagy en
collega's vonden een hoge male van overeen
stemming tussen de gehechtheidsclassificatie van
de moeders op basis van prenatale Interviews en
de gehechtheidsclassificatie van het kmd 75%
(Kappa = 47) Het bleek dat met name autonome
Status van moeder tijdens de zwangerschap de
veihge gehechtheid van het kmd voorspelde
Hetzelfde gold voor onveilige gehechtheid van
moeder en vermijdende gehechtheid van het kmd
Onveilige gehechtheid van moeder bleek echter
legen de verwachting in, geen goede voorspeller
van afwerende gehechtheid van het kmd
De Studie van Fonagy e a is de eerste prospectieve
Studie die de gehechtheidsclassificatie van het
kmd heeft voorspeld op basis van de classifica
tie van de moeder gedurende haar /wangerschap
Het is ook het eerste onderzoek met het AAI
waarin gebruik is gemaakt van een ongeselec
teerde steekproef Opmeuw werd een hoge con
cordantie gevonden voor de gehechiheidsclassi
ficaties van moeder en kmd De studies als geheel
geven bteun aan de hypothese dat de kwahteit
van gehechtheidsrelaties overgedragen wordt van
de ene op de volgende generatie
Mechanismen van intergenerationele overdracht van gehechtheid
Main en Goldwyn (m press) geven een aantal
hypothesen over het mechamsme van de over
dracht van gehechtheidskwallten over generaties
Zij suggereren dat de autonome volwassene m
Staat is om de Signalen van het kmd accuraat en
/onder vervormmg waar te nemen en te begnjpen,
zelfs als ?ij bedreigend zijn voor de interne re
presentatie wat betreft gehechtheid De onveih
ge volwassene moet sommige Signalen van het
kmd negeren of vervormen omddt ze haar//ijn
mentale organisatie van vroegere gehechtheid
servanngen aan het wankelen brengen Afwij
/ende volwassenen, bijvoorbeeld, ideahseren hun
ouders door de invloed van allerlei negatieve
gehechtheidservanngen te ontkennen of af te
weren Wanneer icrnand met een dergehjke in
lerne representatie geconfronleerd wordl mei een

Mannas II van Uxendoorn en Corine de Rätter

kmd ddt van slreek is, ?ou dit potentieel kunnen
leiden loi aclwalte van pijnhjke hermnenngen,
gedachten en gevoelens uit de eigen gehecht
heidsbiografie Deze gedachten en gevoelens
moeien echter afgeweerd bhjven, omdal zij met
in overeenstemmmg zijn mel de idealiserende
menlale represenlaiie Hei afweren van de eigen
gevoelens kan ' bereikl" worden via vervormmg
van de Signalen van het kmd Een extreem
voorbeeld is een moeder m Amsworth's ongine
le Baltimore Studie (Amsworth el a l , 1978) die
op hei huilen van haar baby in een andere kamer
van het huis reageerde met de opmerking dat de
baby lachte en plezier had (personal communication, July, 1990)
Theonevormmg en empirisch onderzoek over
aspecten van het ouderhjk gedrag die de over
dracht van gehechtheid van ouder op kmd me
diüren, is nog voiop m ontwikkelmg Ouderhjke
responsivileii hjki een belangnjke component
De relatie tussen volwassen gehechtheid en res
ponsiviieit is onderzocht in dne studies (Crowell
& Feldman, 1988, Grossmann ei a l , 1988, Haft
& Slade, 1989) Grossmann e a (1988) vonden
dat in hun Bielefeld steekproef de veilig gehechte
moeders meer responsief waren naar hun babtes
dan de angstig gehechte moeders De veilig ge
hechte moeders accepteerden beter de mdwi
duahteil van hun babies, tijdens het huisbe/oek
bij 10 maanden Bovendien loonden de veilig
gehechte moeders tijdens hei huisbe/oek bij 24
maanden meer begnp voor de leeflijdgereldleerde
Problemen en de mdividuahteit van hun peuters
en waren ze meer bereid het reiien en /eilen van
het ge/m aan te passen aan de behoeften van een
2 jaar oud kmd Een veibge gehechtheidsrepre
sentatie hjkt dus weerspiegeld te worden in een
andere gedragsstijl ten aan/ien van hei kmd
Haft en Slade (1989) onder/ochten de relatie
tussen volwassen gehechtheid en afstemmmg van
de moeder op de Signalen van de baby m een
kleinesleekproef van 14 middleclass 'gezinnen
Afslemmmg impliceert dat de ouder haar affeti
reguleert afhankelijk van de toesland waarin de
baby verkeert, en wel ?o dal overeen sie mminj1
bereikt wordl op bepaalde kenmerken van du
toestand, namelijk coniour, intensiteit en tem
porele aspecten (Stern, 1985) Afstemmmg kan
ge?ien worden als een specifieke vorm van res
ponsiviteil (Amsworth, Siaylon, & Bell, 1974)
Hei AAI werd gebruikt om het interne werkmo
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del van gehechtheid te meten, de "Affect At
tunement Scaie" wercJ gebruikt om afstem
mingsgedragingen bij de moeders vast te stellen
In de male van afstemming wordt een onderscheid
gemaakt tussen afstemming van lagere orde (de
moeder combmeert haar wens om deel uit te
maken van de affectieve ervaring van het kind
met een mtentie het kind icts te leren) en van
hogere orde (de moeder deelt alleen m de affec
tieve ervaring van het kind) Tijdens een vnj
spei situatie verschilden de volwassen gehecht
heidsgroepen significant van elkaar wat betreft
gemtddeld afstemmmgsniveau van de moeders
Veilig gehechte moeders blekcn meerafgestemd
op hun babies en gebruikicn met, r afstemmmg
van hogere orde dan onveihg gehechte moeders
Gereserveerde moeders stemden /ich met af op
negatief affect, terwijl verstnktc moeders /ich
willekeung afstemden op posmeve en negatievc
affecten Tijdens een hercmgingscpisode ge
bruikten gereserveerde moeders minder vaak
afstemming van lagere orde dan verstrikte moe
ders De interpretatie van de/e bevindingen wordt
enigs/ms beperkt door de kleine steekproef
grootte en de selectiviteit van de steekproef die
heeft geleid tot een /eer scheve gehechtheids
verdelmg (/ie Tabel 2)
Hoewel Crowell en Feldman's (l 988, 1989) Studie
kinderen met gedragsproblemen bevatte, is hun
onder/oek relevant voor ons onderwerp vanwe
ge de met klinische vergehjkmgsgroep (/V - 24),
waarover aparte analyses gerapporteerd /ijn Voor
ons is van belang de relatie die 7ij trachten te
leggen tussen gehechtheid van de moeders en
hun hulp en steun, en de kwaliteit van hun äs
sistentie tijdens een probleemoplossingstaak met
de kinderen De/e vanabelen vertegenwoordigen
responswiteit, vooral op het cogmtieve vlak De
hulp en steun van de moeder was een samenge
stelde vanabele gebaseerd op een schaal voor
sieunende aanwe/igheid en kwaliteit van de hulp
De stijl van assistentie bij de moeihjkste laak
wcrd vastgesteld door moeders te classificeren
m drie categoneen Bevordenng van autonomie,
Verwarrend of chaotisch Direclief of overheer
'•cnd Het AAI werd gebruikt om het interne
werkmodel wat betreft gehechtheid van de
moeders vast te stellen (/ie Tabel 2) Veilig en
gereserveerd gehechte moeders verschilden sig
mficant van elkaar wat betreft hulp en steun,
veihge moeders boden meer hulp In de totale
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steekproef (N = 64) waren de verbanden tussen
gehechtheid en ouderlijke steun nog eenduidi
ger Moeders in de gerserveerde en de verstnkte
groep waren significant minder steunend en behulpzaam dan de veilig gehechte moeders, er
waren geen verschillen tussen de twee onveihg
gehechte groepen Tweefen/estig procent van de
veilig gehechte moeders had een stijl die leren
en zelf dingen ontdekken bevorderde, de verstnkte
moeders vertoonden voor een deel een verwar
rende (60%) en voor een deel een overheersende
(35%) stijl, de meeste gereserveerde moeders
waren sturend of overheersend met hun kind
(78%), en 10% was verwarrend
Het onder/oek van Crowell en Feldman is een
goed voorbeeld van onder/oek naar het mecha
msme van intergenerationele overdracht van
opvoedmgsstijlen Omdat het echter gaat om een
cross sectionele Studie kunnen alternatieve hypothesen over de causale relatie van de bevin
dingen met worden uitgesloten Ouders ?ouden
(mede) gereserveerd (Ds) kunnen zijn omdat hun
kinderen /ich op een bepaalde manier gedragen,
en de hulp van ouders aan hun kinderen tijdens
een probleemoplossingstaak ?ou (mede) bepaald
kunnen worden door eigenschappen van het kind
Ook /ou een derde vanabele, zoals huwe
lijksproblemen, mvloed kunnen hebben op de
interne representatie aangaande gehechtheid van
de moeders έη op het functioneren van hun kind
in een probleemoplossmgssessie
Conclusies
Slechts weinige van de hierboven beschreven
studies benaderen een onder/oek.sdesign dat ideaal
is voor de vraag naar psychologische intergenerationele overdracht van opvoedmgsstijlen In
het ideale design /ouden twee of dne generaties
ouders op het/elfde punt in hun levensloop on
der/ocht worden met vergelijkbare, vahde op
voedmgs maten Zo'n design ?ou causale con
clusies mogehjk moeten maken J S Mill (m Cook
& Campbell, 1979) steh drie nood/akehjke
voorwaarden voor het aantonen van oorzaak
gevolg relaties oor/aken moeten in de tijd aan
gevolgen voorafgaan oor/aken en gevolgen
moeten gerelateerd /ijn en, alternatieve verkla
ringen van oor/aak gevolg relaties moeten uitgesloten worden Omdat bijna alle studies over
intergenerationele overdracht van opvoedings
stijlen cross sectioneel van aard 7ijn, toetsen /e
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alleen de voorwaarde van de relatie tussen oor/aak en gevolg Sommige studies zijn longitudi
naal en bieden in pnncipe de gelegenheid voor
een toets van de voorwaarde over de temporele
relatie tussen oorzaak en gevolg In de meeste
longitudmale studies is echter sprake van 'retrodictie*, dat wil ?eggen dat vroegere kmdkenmerken voorspeld werden op basis van later gemeten ouderkenmerken Alleen in de Studie van
Fonagy e a (m press) is sprake van werkehjke
predictie In de meeste studies wordt niet gecon
troleerd voor contextuele overdracht van opvoedmgsstijlen, zodat alternatieve verklarmgen voor
de gevonden verbanden, door een derde vanabe
le die Oor/aak' en 'gevolg' veroorzaakt, mogehjk bhjven Hoewel een aantal auteurs geneigd
?ijn bivanate correlaties en percentages over
eenkomst te mterpreteren als bewijs voor een
mvloed van ouders op hun kinderen, kan de
mogehjkheid van een omgekeerde mvloed niet
uitgesloten worden (Bell & Harper, 1977)
Ons ovemcht laat /ien dat de effect groottes,
die de mate van intergenerationele overdracht
weergeven, sterk verschillen over de verschillende
onder/oeksprogramma's In het traditionele on
der/oek werd gebruik gemaakt van grote steck
proeven en relatief globale /elfrapportagevra
genlijsten Dit leverde weinig evidentie voor een
relatie tussen opvoedmgsstijlen over generaties
De effect groottes vaneerden tussen 3% en 15%
verklaarde vanantie, en de/e percentages kunnen
opgedreven zijn doordat niet gecontroleerd is voor
contextuele continuiteit De observatiestudie van
Tmsley en Parke (1987) leverde meer belovende
resultaten op De gevonden effect groottes voor
intergenerationele continuiteit op het nweau van
grootouderlijke en ouderhjke interactie stijl met
de derde generatie, waren indrukwekkend Hoewel de/e benadenng niet op ?o'n manier is toegepast dat g, en g 2 vergehjkbaar ?ijn wat betreft
leeftijd op het meetmoment, ?ijn wij van mening
dat een longitudmale Studie die gebruik maakt
van een/elfde soort observatiematen m ictwat
meer 'natuurlijke' interactiesessies, overtuigend
/ou kunnen aantonen hoe vergehjkbaar opvoedmgsstijlen in de eerste en tweede generatie /ijn
Het paradigma met betrekkmg tot gehechtheid
in de volwassenheid biedt een geheel nieuwe visie
op intergenerationele overdracht van opvoedmgsstijlen Ten eerste wordt er niet van uitge
gaan dat jeugdervanngen (g,g 2 ) /ich direct ver

Mannu-i H van Uzendoorn en Connc de Kutter

tdlen m een opvoedmgsstijl (g2g3), maar wordt
benadrukt dat de huidtge interne representatie
van de eigen opvoeding essentieel is m het over
drachtsproces De relatief mechanistische hypothese dat afgewe?en ouders hun eigen kinderen
zullen afwijzen is vervangen door een meer dy
namische, waarm verandenng door externe
mvloeden en bewuste verwerkmg van vroegere
ervdringen een pladts hebben (Main & Goldwyn,
1984) Ten tweede, hebben Main en haar collegd's
een Instrument ontwikkeld om gehechtheid bij
volwassenen te meten, dat gebaseerd is op retente
ontwikkelmgen in de cognitieve Psychologie, met
name wat betreft (autobiografisthe) geheugen
theoneön (Rubin, 1986) en metacognitie (As
tington, Harris, & Olson, 1988) Ten derde, kan
het AAI niet bekntiseerd worden vanwege gebrek
dan betrouwbare beschnjvmgen van het verleden
(Ydrrow, Campbell, & Burton, 1970) niet de
exacte reconstructie van het verleden is belang
njk mdar de huldige mentale representdtie
daarvan Hoewel de stdbihteit en de predictieve
validiteit van het AAI nog niet ?ijn vastgesteld,
moet haar constructvaliditeit erg hoog besthouwd
worden Het Instrument is ontwikkeld op bdsis
van recente m/ichten uit de gehechtheidstheorie
en de cognitieve psychologie, en gaat veel dieper
in op het idee van de intergenerationele overdracht
m vergehjkmg met de relatief eenvoudige vrd
genhjsten
De cijfers voor de overeenstemming tussen de
gehechtheidscldssificaties van ouderen kind (ca
80%) ?ijn indrukwekkend, vooral als we rekening
houden met de maximum overeenstemming die
behaald kan worden tussen 2 categonsche va
nabelen, die niet perfect vastgesteld kunnen
worden De mtercodeur en lest hertest be
trouwbaarheden van de Strange Situation classi
ficaties /ijn met perfect( gemiddeld 90% mter
codeur-betrouwbaarheid) De mtercodeur be
trouwbaarheid vdn het AAI /al meestdl met ho
ger /ijn dan 85% omdat het codeersysteem /eer
tomplex is Van elke 100 gevallen kunnen der
halve ongeveer 10 kind classificdties fout geco
deerd 7ijn, en ongeveer 15 volwassen-classifi
caties Als de?e 25 niet bij toeval het/elfde zijn,
is de maximale overeenstemming ongeveer 75%
Over het mechanisme van mtergenerationele
overdracht van opvoedmgsstijlen is bij/onder
weinig bekend Verwervmg van een bepaalde
opvoedmgsstijl kan het resultaat 7ijn van model

Opvoedmgsttijlen overdracht van generalie op generalie

leren, advies, of andere cognitieve protessen, en
we kunnen uit de studies uit dit over/itht niet
afleiden voor welke (combinatie van) leerprocessen de meeste empirische evidentie besiaat
De meeste studies laten alleen /ien dat er een
reldtie is tussen volwassen en kindkenmerken,
maar geven geen in/icht m het causale mecha
nisme Het gehechtheidsparadigma heeft enig licht
op het causale verband geworpen door aan te
geven hoe een responsieve opvoedmgsstijl /ich
vertaalt m een (veilig) intern werkmodel van
gehechtheid, dat op /ijn beurt weer de mate van
responsiviteit in de opvoeding van de derde ge
neratie bepaalt
Hoewel het ideale design voor de Studie van in
tergenerationele overdracht nog met i& toegepast
m het gehechtheidsonder/oek met het AAI geven
de tot op heden uitgevoerde studies steun aan
MiII s tweede voorwaarde voor causahteit (ge
hechtheidscldssificatie van ouder en kind /ijn
gerelateerd) Het is nu belangnjk om Mill 's eerste
voorwaarde te toetsen oor/aak gaat m de tijd
vooraf aan gevolg Het onder/oek van Fonagy
c a (m press) die moeders voor de geboorte van
hun kind mtervicwden is het eerste dat steun
gceft in de/e nchtmg Nog belangnjker, echter
/ijn studies die laten /ien of grootouders en ouders
lict/elfde interne werkmodel van gehechtheid
licbben op hctzclfde punt in hun levcnsloop en of
ι r overeenstemming is met de classificatie van
hei kind Dergehjke studies /ouden uitgevoerd
kunnen worden in onder/oekscentra waar ouder
kind dyades lange tijd gevolgd /ijn, en waarvan
de toenmalige kinderen nu volwassen worden
Berkeley,Minncapohs, Regensburg) öm Mill's
Icrde voorwaarde te toetsen /ijn /elfs prospec
Hcve longitudmale studies met geschikt Als de/e
inder/oeken zouden aantonen dat verstrikte
ι rootouders kinderen hebben die ook als verstnkt
ixlassificeerd worden, en dat hun babies afwe
nd gehecht /ijn, kan de altematieve verklanng,
l u bijvoorbeeld depressiviteit bij de (groot )
udcrde gehechtheidsclassificatie van het kind
1
mvlocdt met worden uitgesloten Nauwkeun
ί specificatie van structurele modellen en meting
tu mogehjk belangnjke andere vanabelen ver
Hinderen de kans op tcn onrechte toeschnjven
»M oor/aak-gevolgrelaties in prospectief longi
ImaaJ onder/oek, maar /elfs m dat laatste geval
extra evidentie nodig (Breckler, 1990) De
Hundelijke causaliteitstoets vereist de mani
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pulatie van een vermeende ooivaak, hetgeen dan
moet leiden tot het verwachte effect (Cook &
Campbell, 1979) Interventiestudies (cf Lieberman, Weston, & Pawl, 1989, Van den Boom,
1988) moeten daarom beschouwd worden als de
meest krachtige toets van het causale mechamsme
dat ten grondslag ligt aan de intergenerationele
overdracht van interne werkmodellen van ge
hechtheid Idealiter zou in dergehjke studies met
alleen gekeken worden naar de invloed van vol
wassen gehechtheid op opvoedmgsstijl (bijv
responsitiviteit, Crowell & Feldman, 1988) en
gehechtheid van het kind, maar vooral ook naar
het mechamsme van de overdracht, door proces
metingen van bijvoorbeeld stijlen van informa
tieverwerking (cf de "hüllende lachende baby"
m Amsworth's onder/oek) en interactie stijlen
van moederen kind

Samcnvattmg
In du artikel wordt een overztcht gegeven van
het emptnseh wetenschappclijk onderzoek op het
gcbied van intergenerationaie overdracht van
opvoedingsstijlen Dczc overdracht wordi bcin
vloed door genetische contextuele en psycholo
glichefactoren De literatuur op het terrein van
de psychologische overdracht kan worden mge
deeld in (1) onderzoek naar overdracht van op
voedingsattiluden en gedrag en (2) onderzoek
naar integenerationale overdracht van gehecht
heidsrelatiev In het eerste type onderzoek werd
gebruik gemaakt van relatief grote steekproeven
en zclfrapportage vragcnlijsten het leverdt
weinig evidentie voor een verband tussen op
vocdingsstijlcn over gcneraües (3 tot 15% ver
klaarde variantie)
In het tweede type onderzoek is gebruik gemaakt
van Instrumenten die de kwaliteit van de ge
hechtheidsrelatie vaststellen aan de hand van
gedragsobscrvatie bij hcel jonge hinderen (de
Strange Situation ) en gestructurcerd tnter
vtewmatenaai bij volwassenen (het Adult At
tachment Interview ) Uit 6 studies bleck een
overeen stemmtngspercentage van bijna 80%
tussen gehechtheidsclassificatie van ouder en
kind Welk ouderlijk gedrag de intergenerationele
overdracht van gehechtheid medieert is nog on
voldoende onderzocht hoewel ouderhjke senst
tiviteü en responsiviteit belangnjke componen
tcn lijken te zijn Het hoofdstuk wordt besloten
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mef een besprekmg van de methodologische te
kortkomingen van het tot nu toe uitgevoerde
onderzoek en met een schets van mogeltjk toekomstig onderzoek op du terrein
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