Je krijgt wat je verdient: “Ik heb er nu een vriendin bij”
Jaren geleden begeleidde ik een stel wat net gescheiden was. Hij had op dat moment al een
nieuwe vriendin, hetgeen kwaad bloed zette bij de Mariëlle, de ex-vrouw. Weinig stellen
hebben geen conflicten als ze scheiden, bij hen was het ook zo. Hoewel men zich had
voorgenomen niet te blijven vechten, waren er toch steeds terugkerende problemen, bv.
rondom de omgangsregeling met de kinderen.
Uiteindelijk is dat goed gekomen en heeft Mariëlle nog enkele gesprekken gehad met mij om
haar boosheid over de nieuwe vriendin van haar ex-man een plekje te kunnen geven. Het
ging er bij haar niet in dat deze vrouw stief- of bonusmoeder van haar kinderen werd. Nou
was deze vriendin ook niet bepaald wat je voor je kinderen zou wensen. Maar ja, daar valt
weinig aan te doen.
Onlangs kwam ik Mariëlle tegen en zij vertelde dat vader een nieuwe vriendin had. Ook hier
had Mariëlle wel weer even moeten slikken want het valt niet mee om je kinderen uit
handen te geven aan iemand waar jij niet voor kiest. Mariëlle had deze keer zelf een heel
andere opstelling gekozen. En deze vrouw was wel een andere type dan Mariëlle maar bleek
toch een heel aardige vrouw te zijn.
De opstelling van Mariëlle was vooral: ik wil jou leren kennen!! Het was in het begin niet
echt gemakkelijk, omdat bonusmoeder zich nogal bekeken voelde. Maar geleidelijk had men
geleerd om de gesprekken goed voor te bereiden, zeker als er feedback gegeven moest
worden. Mariëlle was er op bedacht om vooral de positieve intenties te zien (en te
benoemen!) waardoor de dames een steeds betere band kregen.
De band tussen Mariëlle en de vader van de kinderen was inmiddels goed en nu konden ook
de bonusmoeder en Mariëlle goed met elkaar overweg. Dat maakte het voor de kinderen
nog gemakkelijker om met iedereen om te gaan. Ze hoefden niet op hun woorden te letten,
konden ieder een eigen plekje in hun hart geven.
Mariëlle gaf aan dat ze blij was destijds met mij hierover in gesprek te gaan, maar dat ze
nooit verwacht had om ooit eens te zeggen: de bonusmoeder is mijn vriendin!

