Verward gedrag? Manipulatie? Chantage?
Mevrouw kwam vanwege relatieproblemen. Al snel bemerkte ik dat hij erg zielig kon doen
en zich daarin bleef wentelen, als hij de kans kreeg.
De oudste zoon had al meerdere malen tegen zijn moeder gezegd, dat hij soms zo moe werd
van het zielige gedoe van papa. Hij wilde ook niet dat zijn moeder medelijden had als hij
weer dreigde om zichzelf iets aan te doen. Eigenlijk dacht ze zelf ook wel dat het
waarschijnlijk loze dreigementen waren, maar aan de andere kant….je weet het nooit zeker!!
Hun dochter hing erg aan hem en was telkens weer erg overstuur als hij weer eens plotseling
verdwenen was en de hele nacht niet thuis kwam. En dat was precies waarom mevrouw
telkens toch de politie inschakelde, ging zoeken en ook anderen vroeg te helpen zoeken.
Want als hij nu eens wél deed wat hij had aangekondigd…. wat dan? Dan had moeder geen
moeite gedaan om het te voorkomen. Dat kon ze tegenover haar dochter niet
verantwoorden. Voor zichzelf had ze dat risico wel durven nemen, maar voor de kinderen…..
Samen kwamen ze bij mij en ik heb met meneer gesproken over het verdriet van de dochter.
Ik kon een mooie koppeling maken tussen zijn verdriet en wat hij tekort gekomen was in zijn
jeugd en het verdriet van de dochter. Daarvoor had hij hulp nodig, hulp die ik hem niet kon
bieden maar die een goede psycholoog hem wel kon bieden.
Toen hij besefte dat hij zijn dochter aandeed wat hem in zekere zin ook was aangedaan, kon
hij zich open stellen voor een behandeling door een psycholoog.
Ook vroeg ik hem met de hand op het hart te beloven dat hij nooit meer zou weglopen en
zijn dochter zo in angst te laten zitten. Hij had er nooit over nagedacht wat dit bij het meisje
aanrichtte. Ook de overige kinderen waren hier blij mee, net als mevrouw.
Ik weet tegelijk ook, en maak ook wel eens mee dat mensen juist niet manipuleren en
serieus zijn in hun doodswens. Je kunt nooit zeggen wanneer het een aan de hand is en
wanneer het ander. Wel wijs ik er altijd op dat iemand ZELF verantwoordelijk is voor zijn
eigen leven en ook voor wat hij ermee doet.

