Schoonouders kies je niet…..
Carla was nog maar enkele keren bij de ouders van haar vriend (Hans) geweest. Voor het
eerst at ze bij hen mee. Ze vond zijn ouders tot dusver nog niet echt aardig, maar goed. Toen
het eten werd afgeruimd zei zijn vader tegen haar “…en nu moet je even helpen met de
afwas…”. Misschien was het onhandigheid, misschien doelde hij op de ziekelijkheid van zijn
vrouw en wilde hij op deze manier voor zijn vrouw zorgen. Hoe dan ook: het viel verkeerd!
Carla stond op, pakte haar jas en zei “Ik moet helemaal niks!” Boos pakte ze haar fiets en
reed ze naar huis. Even twijfelde ze nog of ze het uit wilde maken met Hans, maar dat wilde
ze niet. Ze was gek op hem. Nu, jaren later, ouder en wijzer, zou ze misschien niet meer zo
heftig gereageerd hebben, maar het kwaad was geschied.
Het was nooit meer goed gekomen met haar schoonouders. Nooit had ze zich geaccepteerd
en gewaardeerd gevoeld. En zijn ouders voelden zich ook niet op hun gemak met haar.
Ondanks dat alles hadden Hans en Carla lange tijd een goed huwelijk. De kinderen kwamen
niet bijzonder vaak bij hun grootouders, maar toch regelmatig. En de ouders van Hans
waren gek op de kleinkinderen…. Ondanks de problemen tussen Carla en haar schoonouders
ging het meestal toch wel goed met hen.
Tot Hans problemen kreeg op zijn werk. De problemen in de relatie tussen zijn vrouw en zijn
ouders speelden ook een rol bij zijn burnout. Hij werd moe van het steeds schipperen. Zo
kwamen ze bij mij terecht. De relatie tussen Carla en haar schoonouders is enigszins
verbeterd in de loop van de begeleiding, aangezien ik heb aangedrongen op een gesprek
met zijn vieren bij mij. De scherpe kantjes zijn er wat vanaf.
Maar er is vooral ingezet op de relatie tussen Carla en Hans, waardoor Hans beter stelling
kon nemen en Carla hem beter leerde steunen. Hierdoor voelde hij zich minder belast en
knapte hij sneller op. Hun relatie werd daardoor nog steviger. Hans is weer volop aan het
werk.
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