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Veel scholen begeleiden leerlingen die last hebben van faalangst. Ouders hebben daarbij een 

aparte rol. Door school worden ze vaak gezien als boosdoeners. Alhoewel dat feitelijk juist 

kan zijn is  het voor een leerling van belang dat school en ouders elkaar als bondgenoot 

ontmoeten. Faalangst kan alleen door school en ouders samen worden opgepakt. In dit artikel 

verken ik achtergronden van faalangst in de relatie ouders-kind. Loyaliteit vormt daarin een 

kernthema.  

 

Loyaal zijn betekent: je valt elkaar hoe dan ook niet af. Dat wijst op een stevige onderlinge 

band. Zo'n verbondenheid bestaat er in zeer sterke mate tussen kinderen en ouders. De Ameri-

kaanse psychiater Nagy noemt die band 'verticale loyaliteit'. De term geeft aan dat het hier om 

opeenvolgende generaties gaat. Daarnaast staat de 'horizontale loyaliteit': de verbondenheid 

tussen broers en zussen, partners en vaak collega's. 

 

Verticale loyaliteit komt voort uit een fundamentele verbondenheid tussen kinderen en hun 

ouders. Kinderen beseffen instinctief dat zij hun bestaan aan hun ouders te danken hebben. De 

ouders hebben hun kinderen op de wereld gezet en weten zich daardoor verantwoordelijk voor 

hen. Deze verbondenheid leidt er in de kern toe dat kinderen voor hun ouders en ouders voor 

hun kinderen opkomen. Loyaliteit ligt kennelijk verankerd in de menselijke aard, in de genen, 

en is vrijwel onuitroeibaar.  

 

Voor een goed begrip: het lijkt niet altijd op te gaan dat ouders opkomen voor hun kind en 

kinderen voor hun ouders. Als ouders bijvoorbeeld op school moeten komen wegens wange-

drag van hun kind en de klasleraar somt de ellende op, dan knikken ze in het begin vaak 

begrijpend mee. Maar het moet niet te lang duren. Want dan gaan de ouders in de verdedi-

ging: "Maar, hij was toch niet de enige?" Of: "Ik geloof nooit dat hij het slecht heeft bedoeld". 

Soms hoor je een leerling, boos, flink afgeven op zijn (of een van zijn) ouders. Doen de leraar 

of vrienden daar dan een schepje bovenop ("Wat stompzinnig wat ze doen!"), dan begint hij, 

meteen of de volgende dag, terug te krabbelen en zijn ouders te verdedigen: zo erg had hij het 

nu ook weer niet bedoeld!  

 

 

 

 

 



 

Loyaliteit werkt onbewust door 
 

Loyaliteit is een kostbaar bezit, dat aan de basis kan liggen van een gelukkige jeugd en een 

gelukkig leven. Maar tegelijk maakt het het leven niet altijd gemakkelijk en kan het zelfs een 

gelukkig leven in de weg staan. Want ook onbewust, soms tegen verstandelijke overwegingen 

in, werkt loyaliteit door.  

Bijvoorbeeld, wanneer de relatie tussen zijn ouders vastloopt, kan hun kind onbewust faalang-

stig gedrag gaan vertonen. Hiermee dwingt het de ouders als het ware om er samen energie in 

te stoppen dat hun kind op school goed gaat functioneren. Door faalangstig te zijn is het kind 

in dit geval onbewust loyaal aan zijn ouders en is het onbewust bereid de nadelen ervan op de 

koop toe te nemen. 

 

Ouders blijven soms onbewust trouw aan opvoedingspatronen uit hun jeugd, loyaal aan hún 

ouders. Dat klinkt vaak door in hun manier van doen. Ze zeggen wel eens: "Oma zou dit 

prachtig gevonden hebben", of "Opa zei vroeger ook al tegen ons...".  

 

Loyaliteit in faalangst 
 

Koen zit met zijn vader bij de leraar. Koen is van de vorige school gestuurd en wil op de 

nieuwe school  verder. "Kijk", zegt vader, "ik was vroeger ook geen lieverdje. Ik ben ook van 

drie scholen gestuurd, dus ik weet wel een beetje hoe die jongen in elkaar zit. Je moet hem 

een beetje weten aan te pakken, dan eet ie uit je hand."  

 

Een gesprek als dit kan Koen het idee geven: ik stel mijn vader teleur als ik mij als een 

modelleerling ontpop. Uit loyaliteit met zijn vader kan hij het de leraren moeilijk gaan maken. 

Bij faalangst kan nu hetzelfde gebeuren. Het ontgaat een kind niet als één of beide ouders 

faalangstig is: het ziet hoe ze zich in spannende situaties gedragen. Het hoort faalangst 

doorklinken in hun gesprekken, bijvoorbeeld: "Examens vond ik altijd het ergste wat ik me 

voor kon stellen". 

 

Lieve gaat met haar moeder boodschappen doen. Ze hebben haast, het is druk in de winkel. 

Vlak voordat haar moeder aan de beurt is, dringt een vrouw brutaal voor. Lieve kijkt naar 

haar moeder: die zwijgt en wordt alleen maar rood. 

 

Als Lieve een volgende keer in zo'n situatie komt, zal het voor haar moeilijk zijn zelfverze-

kerd haar beurt op te eisen. Onbewust kan ze het idee krijgen dat ze haar moeder afvalt wan-

neer ze niet haar sociale faalangst overneemt. 

 

Geven en ontvangen 
  

Tussen ouders en kinderen is er voortdurend sprake van een wederzijds geven en ontvangen. 

Dat is zelfs een voorwaarde om te kunnen groeien. Een kind vindt het heerlijk om te ont-

vangen en het groeit door te kunnen geven. Ouders die kunnen ontvangen laten daarmee zien 

wat hun kind voor hen betekent. 

Meestal is er een balans tussen geven en ontvangen. Een verstoring van die balans kan voor 

beide kanten gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als kinderen enorm verwend worden. Kinderen 

die te veel van hun ouders moeten ontvangen zonder zelf te kunnen geven, raken verstikt. Hun 

zelfvertrouwen, hun eigenwaarde komt in het gedrang. En dat is een vruchtbare 



voedingsbodem voor faalangst. Dat kan ook het geval zijn als, andersom, kinderen heel veel 

moeten geven en ouders voornamelijk ontvangen: die exploiteren dan hun kinderen. 

 

De moeder van Eva heeft, sinds haar huwelijk is stukgelopen, vaak migraine. Ze wordt dan 

heel somber. Dan zit zij in de woonkamer met de gordijnen dicht. Als Eva aan komt fietsen en 

ziet dat de gordijnen dicht zijn, weet ze dat ze muisstil moet zijn. Ze doet wat ze kan om haar 

moeder te helpen. Om haar moeder te ontlasten, praat ze niet met haar over haar eigen 

probleempjes. Die vindt ze maar onbenullig in vergelijking tot die van haar moeder. 

 

Als zoiets vaak gebeurt, kan Eva het gevoel ontwikkelen, dat zij zelf er niet zo toe doet, 

minder waard is dan haar moeder. Opnieuw: gebrek aan zelfwaardering of te weinig voor 

zichzelf opkomen kan aan de basis staan van faalangst. 

   

Wat ouders zelf als kind hebben ervaren kan doorwerken in hun ouderschap. Op die manier 

zijn zij loyaal aan hún ouders. Wie in zijn jeugd heel veel van zijn ouders heeft gekregen, gaat 

wel eens hetzelfde doen voor zijn eigen kinderen. 

 

De vader van Rik heeft als kind heel veel gekregen. Zijn 'gevende' ouders waren 

onuitputtelijk. Hij is als ingenieur maatschappelijk geslaagd. Voor zijn kinderen telt alleen 

het beste. Twee daarvan reageren daar verkrampt op. Rik is een notoire spijbelaar en is zijn 

faalangst niet de baas.  

 

Als kind van een excessief gevende ouder heeft hij onbewust het gevoel dat hij zelf weinig 

kan geven. Een gevoel van minderwaardigheid dat daaruit voortkomt levert spanning op, die 

zich kan uiten in faalangst of in vermijdingsgedrag als spijbelen. 

 

SYMBIOSE EN FAALANGST 
 

Een relatie van wederzijdse, biologische en daarvan afgeleid psychologische afhankelijkheid, 

noemen we een symbiose.  

Een kind dat opgroeit in het lichaam van zijn moeder heeft met haar een sterk symbiotische 

relatie. Deze blijft veelal in de eerste maanden na de geboorte bestaan. In die eerste levensfase 

hebben moeder en kind bijvoorbeeld meestal dezelfde emoties. Ook als de moeder diep in 

slaap is of het kind niet kan horen, dan wéét ze het gewoon wanneer haar kind huilt. Ook an-

dersom ervaart een kind de rust of onrust van zijn moeder. Deze symbiotische relatie is een 

voorwaarde voor het kind om zich later aan anderen te kunnen hechten. Er is een basis-

vertrouwen ontstaan. Vandaaruit kan het kind het vertrouwen ook gaan uitspreiden naar 

andere mensen, en het bijvoorbeeld ook gaan voelen bij de vader. 

 

In de loop van de tijd wordt de relatie tussen kind en moeder losser. Geleidelijk moet het kind 

om verder te kunnen groeien, loskomen van de ouder. Dat gaat van twee kanten. Als een kind 

te lang wordt vastgehouden, maar ook als het te vroeg wordt losgelaten, krijgt het problemen 

met het ontwikkelen van de eigen zelfstandigheid. 

 

Soms kunnen ouders hun kind niet loslaten. Dan zoeken ze houvast in de relatie met hun 

kinderen, als ze bijvoorbeeld zelf als kind te vroeg zijn losgelaten of te lang zijn vastgehou-

den. Hier werkt de kracht van de loyaliteit. Als ouders niet zelfstandig in het leven kunnen 

staan en zelf niet van het leven kunnen genieten, wordt het kind voor hen de zin van hun 

bestaan. Onuitgesproken is de boodschap naar hun kind: "Jij bent de reden van mijn bestaan, 

blijf daarom dicht bij me!". Ook komt dit voor: ouders die als partners bij elkaar niet de 



intimiteit vinden die zij wensen, houden vast aan de intimiteit van de eerste levensmaanden 

met hun kind. Dat is dan een ongezonde vervanging, die de ontwikkeling van zowel ouder als 

kind blokkeert.  

 

Het komt ook voor, dat ouders zo graag heel goede opvoeders willen zijn dat zij geneigd zijn 

hun hele doen en laten te richten op het kind. Zo kan ook dat gebrek aan balans ontstaan 

tussen geven en ontvangen. 

  

Kinderen die in een zo'n onevenwichtige symbiotische relatie zijn opgegroeid hebben vaak 

last van sociale faalangst. Zo'n kind past zich meteen aan anderen aan. De eigen mening of de 

eigen ervaring gaat totaal verloren. Er is een onvermogen om zelfstandig te handelen. 

Anderen moeten het voor hem opknappen. Of zo iemand zich goed voelt of niet, dat lijkt dan 

afhankelijk van de vraag wat anderen op dat moment vinden: zijn persoonlijk, emotioneel 

welzijn is sterk afhankelijk van de goedkeuring van anderen. Opnieuw: een gebrek aan 

zelfgevoel, zelfwaardering, zelfstandigheid. Dat kan een diepe oorzaak zijn van faalangst.  
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