
door Marten Bergwerff

Sindsdien hebben ze vele malen in de rechtbank gestaan, mediation geprobeerd en ook 
diverse hulpverleningsvormen. Helaas verloopt de afstemming rond hun zoontje nog steeds 
problematisch. De roze wolk van de ouders is nu gespleten tot twee oorlogvoerende wolken, 
donderend en rommelend. Jarno is al achtmaandenniet naar school geweest omdat z n
ouders hierover geen overeenstemming bereiken, ondanks de hulp van een groep betrokken 
en ervaren hulpverleners.

Jarno heeft ook prikkelverwerkingsproblematiek. Het lter in z n hoofd laat enorm veel door.
H hoort alles, registreert alles, en dit is zoveel dat z n lichaam soms b na niet stil kan staan.
Onbewust heeft h ervoor gekozen dominant te z n in z n contactenmet anderen; dit helpt
hemomde touwtjes in handen te houden. Hoemeer onrust, hoemeer controle h nodig
heeft. B onze afsprakenmerk ik daardoor goed hoeh in z n vel zit; kom ik er niet meer
tussen, dan is het kermis in z n hoofd.

Jarno sjeest voorme uit. We lopen langs het water richting de speeltuin omdehoek. H zit
binnende kortste keren al helemaal in z n gedachten, en fantaseert hardop. Een ‘rietsigaar’ is
al snel een speer die een draak kan doden. Gevolgd door een vuurbal die nog eens extra uit 
elkaar knalt. Het fort, een schattig speelhuisjemet zo’n draaiend knikker-doolhof aan de
z kant, is bevr d. Ik zie de schommels opgelucht heen enweerwiebelen; ja, dit voelt beter zo.
H stoomt door,wemoeten een brugover, hieronder zit een slotgrachtmet piranha’s, daarwil
je echt niet in vallen. Ik stel voor omdepiranha’s uit te dagenmet wat gras, dat we in het water
gooien.We k ken toe hoedit in enkele seconden totaal vermalen wordt. Daarna k kenwe
elkaar aan. Wow, indrukwekkend, die beesten.

H wil nuwel eens evenwat zeggen. ‘Het was dus echt niksmet papa vorigeweek!’ H had
hem verteld dat h zichmissel k voelde in z n buik als h hem zag. Enpapawas boos gewor-
den.Nu heeft h er echt helemáál geen zinmeer in. Enweg is h weer. Met z nmondmaakt
h het geluid van eenhardoptrekkende racemotor.

Even later schakelt h naar een versnelling lager. Ondanks dat ik er nu al tweemaanden ben,
is het nog steeds enorm hardwerken voor hem.Opeens pakt h het gesprekweer op. ‘Maar,’
zegt h , ‘ik geef hem volgende keer nog een kans.Maar danga ik wel zeggen dat h dit niet
meermoetdoen.’ Goed idee. Hoe kun je dat nou het beste doen?
Ik stel voor om z n vader te spelen, dan kan h het tegenme zeggen.Maar het is te veel. H is
alweer verder,m nwoorden vallende slotgracht in.  
 
Er z n is soms al genoeg, zeg ik inm n hoofd. En zo zeg ik steedsb onze ontmoetingen
tegenmezelf: ik ben er. Ik ben in contact, en dat is jn voor hem. Ik breng voorm ngevoel
steeds eendenkbeeldige steenmee.Wewerken rustig aan eenmuurtje. Enwie weet kunnen
we op den duur er nog eens een raam of een deur in maken.

 Reageren op deze column? Mail naar eindredactie@pedagogiek.nu
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