Nog niet genoten van ons kindje…. (over relatieproblemen)
Noah en John waren al tien jaar samen. Om geld te sparen waren ze bij haar ouders
ingetrokken, terwijl hun nieuwe huis gebouwd werd. Haar ouders waren altijd tot steun
geweest, en bemoeiden zich nooit ergens ongevraagd mee.
Ze waren er ook aan toe om kinderen te krijgen. Ze waren al wat ouder, dus het kon nog wel
een tijdje duren voor Noah zwanger zou worden. Dus stopten zij met anticonceptie. Zij
raakte direct zwanger, maar dat gaf niks, het kindje was welkom.
De bouw van het huis was zwaar, ze wilden veel zelf doen. Noah kon niet veel doen, maar
John was veel op de bouw. Noah’s ouders waren veel afwezig. Vader ging John regelmatig
helpen op de bouw, moeder was druk met een ziek kleinkind, waar ze nogal eens oppaste.
Noah voelde zich vaak alleen. Bovendien had zij zwangerschapssuiker en voelde ze zich
slecht.
Toen het kindje zich aankondigde moest ze in het ziekenhuis bevallen. Ze hadden gehoopt
dat ze in hun nieuwe huis kon bevallen, maar dat was ook nog niet klaar. Het viel allemaal
tegen. John genoot volop als hij hun dochtertje in zijn armen hield, maar Noah niet. Ze was
uitgeput en voelde zich leeg.
Zo kwamen ze bij mij terecht. Noah huilde. Ze had het zich zo anders voorgesteld. John vond
het ernstig dat Noah niet genoot van hun kleine meid. Het kindje huilde veel, waardoor
Noah ook nog het gevoel had te falen als moeder. Na een uurtje gingen ze weg. De week
daarna kwamen ze terug.
Het ging aan alle kanten beter: Noah had voor het eerst genoten van hun dochter,
bovendien had dochterlief veel minder gehuild. Het feit dat zij zich begrepen had gevoeld en
niet bekritiseerd en bestookt met allerlei adviezen had haar veel rust gebracht.
In totaal hebben zij slechts drie gesprekken gehad. (Misschien had het zelfs in twee
gesprekken gekund…)
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