Ik kan toch niet voortdurend de politieagent spelen? (over samengestelde
gezinnen)
Mevrouw belde mij over haar samengestelde gezin. Ze wilde absoluut een afspraak alléén.
Meestal komt men als volwassen stel samen. Toen ze bij mij in de spreekkamer zat, kwam
het er al snel uit. Haar vriend zei er zelden iets van als zijn kinderen een rommeltje
achterlieten in huis.
Vorige week waren de kinderen met modderige schoenen over hun nieuwe tapijt gelopen.
Ze had er veel werk mee gehad het weer schoon te krijgen. Uiteindelijk had ze wel
gemopperd tegen haar vriend maar hij werd boos: “Verdorie, dat kan IK toch allemaal niet
weten. Ik was er toch niet bij!! Zeg dan zelf eens wat! Ze eten je heus niet op hoor….”
Ze hield veel van haar vriend, en besefte ook wel dat je van kinderen niet kunt verlangen dat
ze altijd braaf hun voeten vegen, maar toch…. Ze had wel eens voorzichtig iets gezegd, maar
haar stiefdochtertje had haar zo raar aangekeken dat ze het wel uit haar hoofd liet om nog
eens wat te zeggen.
Haar stiefzoontje was wat gemakkelijker, maar het meisje leek sprekend op haar moeder. En
die was bepaald niet voor de poes. Ik vroeg haar om haar vriend volgende keer toch mee te
brengen en besprak hoe zij dit probleem konden oplossen.
In het 2e gesprek, met vader erbij, werd hij wéér boos (“Ik kan toch niet voortdurend de
politieagent spelen?!”). En inderdaad, dat is geen leuke rol. Hij vond dat ze gewoon voor
zichzelf moest opkomen en daarmee basta.
Natuurlijk hoefde hij geen politieagent te spelen, maar hij moest wel enkele kleine stapjes
zetten om duidelijk te maken voor iedereen dat mevrouw het recht had om haar
opmerkingen te maken, en zelfs sterker nog: dat ze gehoorzaamd diende te worden en soms
zelfs het gezag diende te hebben. Het probleem was snel opgelost. Mevrouw voelt zich een
stuk beter.
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