Als een zesjarige bijvoorbeeld het
huishouden moet doen, dan gaat er
geheid iets mis. Als moeder thuiskomt
en vraagt: Waarom heb je de afwas
niet gedaan? Dan voelt een kind zich
schuldig en denkt: ik had beter mijn
best moeten doen. Maar hoe hard hij
ook zijn best doet, zijn moeder blijft
ziek of zijn ouders blijven ruziëen. Daar
kan een kind niets aan doen. Het zoekt
de oorzaak en de oplossing van de
en blijft dus alsmaar falen.
Ouders die zwaar op hun kinderen
leunen zijn geen nare mensen die van
hun leven een zooitje maken. En hun
kinderen zijn ook niet perse slachtoffer.
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Het kan zijn dat een van de ouders ziek
wordt en dat kinderen daardoor extra
taken krijgen. Zo is het leven, daar kan

Als de rollen
omkeren:
te vroeg volwassen

niemand iets aan doen. Of die extra
verantwoordelijkheid beschadigend
is, hangt van een heleboel factoren af.
Als ouders waardering tonen voor wat
hun kind op zich neemt, dan scheelt
dat al heel veel. Ook de duur van de
parentificatie is van belang.Gaat het
om een afzienbare periode van ziekte
waarna moeder opknapt en haar dochter
weer gewoon kind kan zijn? Of moest zij

Ouders leunen soms zo op hun kinderen dat de rollen omkeren:
kinderen die het thuis draaiende houden, die te vroeg volwassen
moeten zijn en daar ook in hun volwassen leven last van krijgen.

haar hele jeugd de sterkste thuis zijn?
Naast een destructieve variant, zoals
bij Marianne het geval was, zijn er ook
milde vormen, die geen schadelijke en
in sommige gevallen zelfs positieve

Voorbeeld uit de praktijk: Marianne (niet

Boszormenyi-Nagy, de pionier van de

haar echte naam) van 42, wat deed ze niet

contextuele therapie. Hij beschreef er

op twaalfjarige leeftijd? Zorgen dat er eten

gezinsomstandigheden mee ‘die maken dat

in huis was, haar broertje en zusje van school

een kind verantwoordelijk wordt ( gemaakt )

halen, wanneer haar ouders ruzie hadden, dan

voor het welbevinden van zijn ouders. Denk

probeerde zij ertussen te komen, ze speelde

aan een echtscheiding, een ernstige ziekte,

de clown om af te leiden. Ze noemt haar

een depressie, een verslaving; moeilijke

levensverhaal bizar. Terwijl leeftijdsgenootjes

situaties waarin ouders soms zwaar op hun

leerden en naar dansles gingen, keek zij

kinderen leunen. Ik wil het juist bekendheid

televisie met haar moeder of luisterde zij in

geven vanwege de erkenning , het kunnen

haar eentje muziek. De dagen waren lang,

erkennen waarom je doet zoals je doet.

herinnerde zij zich. Het is niet verantwoord om
je kind op te voeden als verlengstuk van jezelf,

Als contextueel therapeut ontmoet ik

met weinig kansen op een eigen ontplooiing.

vooral de ernstige gevallen, ze komen bij
mij binnen met burn-out, somberheid of

Ik kom het fenomeen zo vaak tegen dat

angstklachten. Vaak gaan ze gebukt onder

ik besloot om er meer bekendheid aan te

een immens schuldgevoel dat ze sinds

geven. Te vroeg volwassen of parentificatie.

hun jonge jaren hebben opgebouwd. Vaak

Parentificatie werd ruim 40 jaar geleden

stuit ik op een vader of moeder die het

geïntroduceerd door de Hongaars psychiater

jonge kind vroeger te zwaar heeft belast.
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gevolgen hebben. Op sommige
kinderen heeft parentificatie een
positief effect: zij ontwikkelen zich tot
helpers en verzorgers en voelen zich
gewaardeerd en prettig in die rol. Zoals
veel zaken in het leven speelt hier het
persoonlijke en individuele karakter
van kind en ouder(s) een rol, evenals de
duur en de hoeveelheid volwassenheid
die gevraagd wordt.
Heeft u vragen na aanleiding over dit
artikel over Parentificatie over te vroeg
volwassen worden. Dan kunt u altijd
contact met mij op nemen.

Truus Hoving
Nijerwalstraat 5, 8043 TL Zwolle
Tel. 038 - 45 45 45 1
www.truushoving.nl
info@truushoving.nl

pagina 13

COLUMN

problemen van zijn ouders in zichzelf

